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Politiek en Cultuur 

Ons maandschrift Politiek en Cultuur, op
gericht in 1935 en daarmee een van de 
oudste tijdschriften in Nederland, gaat een 
nieuwe jaargang in onder moeilijke om
standigheden. 
Pen Cis een blad van de communistische 
partij. Maar de communistische partij is in 
de greep van een heftige interne discussie, 
waarbij groepen leden met hun opvattingen 
soms scherp staan tegenover andere. 
Hoewel alle communisten beseffen dat het 
vraagstuk van de atoomoorlog en de snelle 
doorwerking van de crisis in de maat
schappelijke verhoudingen- die aange
scherpt wordt door een rechtse, hardvoch
tige regeringspolitiek- de volledige inzet 
van een ieder vragen, wordt die geconcen
treerde inspanning belemmerd door de 
meningsverschillen over aspecten van die 
strijd, achterg rondden ken, relatie tussen 
partij en bondgenoten, en het karakter van 
de partij zelf. 
Zo liggen de feiten. Men kan de vorm en 
de scherpte van de meningenstrijd betreu
ren, men kan een eigen mening hebben 
over de vraag hoe die zich ontwikkeld 
heeft en of die ontwikkeling onvermijdelijk 
was, maar men kan de werkelijkheid niet 
negeren. 
Evenmin valt voorbij te gaan aan het feit 
dat deze werkelijkheid mensen doet afha
ken van een actieve betrokkenheid bij het 
werk van de CPN. Er zijn er nogal wat die 
een afwachtende houding aannemen, die 
willen zien op welke koers de partij terecht 
komt. 
Dat valt ook op te maken uit het lezersver
loop van Politiek en Cultuur. Normaal is 
dat bij een blad als het onze een voortdu
rende wisseling van lezers plaats vindt. 

AAN 

Er vallen er af en er komen er bij. In de 
laatste periode zijn er slechts weinig lezers 
bijgekomen, er zijn meer afvallers. Van een 
actieve werving voor ons blad is al geruime 
tijd geen sprake meer en dat wreekt zich. 
Toch is de redactie van mening dat Politiek 
en Cultuur van grote betekenis is, in elk 
geval kan zijn, voor communisten en vele 
anderen die zich voor de vraagstukken van 
voorheen en nu interesseren. 
De redactie heeft in de hele periode waarin 
zich de discussie binnen de CPN ontwikkel
de een naar haar mening vrij heldere lijn ge
volgd. 
Zij heeft er naar gestreefd elk vraagstuk 
dat aan de orde is te bespreken of ter be
spreking te stellen, maar dan op een zoda
nige wijze dat het geschrevene niet onmid
dellijk anderen in de gordijnen zou jagen. 
Vaak is, op verzoek van de redactie, door 
auteurs fors geschaafd aan hun oorspron
kelijke stukken voordat ze geplaatst werden. 
Een enkele keer zijn artikelen geweigerd. 

De redactie is in deze opzet niet altijd ge
slaagd. Het vragen om een stuk aan iemand 
brengt nu eenmaal een zekere verplichting 
tot plaatsing mee, en de vrijheid van de 
schrijver, zeker van de daartoe aangezoch
te, moet buiten kijf staan. Ook in het num
mer dat thans voor u ligt zult u een enkel 
voorbeeld aantreffen van een benadering, 
die de redactie niet op het oog had toen zij 
haar verzoek tot de auteur richtte. Dat is nu 
eenmaal het risico van het werk. 
De inspanning van Politiek en Cultuur om 
bindend en niet verdelend actief te zijn, 
heeft zich in het bijzonder gericht op de 
begeleiding van het nieuwe CPN-program. 
In de laatste jaargangen neemt de discussie 
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daarover een zeer belangrijke plaats in. 
Wie, aan de vooravond van het bijzondere 
partijcongres over dit program, die jaar
gangen nog eens doorbladert zal daarin 
een schat van opvattingen en oriëntatie
punten terugvinden, die een belangrijke 
hulp kunnen bieden bij het zoeken van een 
weg in de keuzes, welke op het komende 
partijcongres gemaakt moeten worden. 
Maar Politiek en Cultuur is niet alleen een 
op de door de CPN te volgen weg gericht 
orgaan. Het heeft steeds het gebeuren in 
de wereld en in Nederland centraal gesteld, 
informatie en overwegingen over de poli
tieke verschijnselen en ontwikkelingen 
gebracht. Over die vraagstukken heeft het 
stelselmatig bestuurders van de commu
nistische partij aan het woord gelaten, 
zowel om hun opvattingen aan communis
ten en anderen voor te leggen als om 
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hoofdpunten van de politiek in de aandacht 
te plaatsen. 
Dit is een zeer korte samenvatting van wat 
Politiek en Cultuur is en wil zijn. Informe
rend, verdiepend en discussiërend op een 
niveau, waar men bereid is naar elkaar te 
luisteren. 
Naar onze mening is het daarom een 
waardevol blad, dat grote betekenis heeft 
voor communisten en andere progressieve 
mensen. 
Ons verzoek aan de lezers is, zelf een handje 
te helpen bij het vergroten van de oplage. 
Ons reclame-budget is klein, te klein eigen
lijk, we moeten het van de lezers hebben. 
Doet u daarom een extra inspanning voor 
ons blad en help bij de abonneewerving. 
Het is het waard. 

Redactie Politiek en Cultuur 
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Zoals de economische groei in de jaren vijftig en zesti_g mede gebaseerd was op een 
ongekende roofbouw op natuur en milieu, zo dreigt het milieu nu het slachtoffer te worden 
van de economische crisis. De massawerkloosheid wordt door de ondernemers dankbaar 
aangegrepen om te pleiten voor een verlichting van de milieulasten voor het bedrijfsleven. 
Wie zou denken dat met de ontdekking van honderden gifbelten voldoende leergeld is 
betaald komt bedrogen uit. Want terwijl de bodemverontreiniging nog maar net in kaart 
is gebracht, legt het kabinet met haar plannen voor een herziening (déregulering) van de 
milieuwetgeving de basis voor nieuwe gifschandalen in de toekomst. 

DE CRISIS EN HET 
MILIEU 
Een commentaar op de déregulering 
vanuit de CPN-milieucommissie 

Evenals andere westerse industrielanden 
probeert Nederland de crisis te bestrijden 
door de lasten voor het bedrijfsleven te 
verlichten, zodat dit haar concurrentieposi
tie op de wereldmarkt kan versterken. Dit 
onder het mom dat de bedrijven eerst 
meer winst moeten maken, voordat nieuwe 
arbeidsplaatsen geschapen kunnen wor
den. Dat deze winst-werktheorie niet opgaat 
heeft de kapitalistische werkelijkheid in
middels afdoende aangetoond. We willen 
daar in deze beschouwing niet verder op 
ingaan, maar ons voornamelijk beperken 
tot de vraag in hoeverre de milieubescher
ming een belemmering vormt voor eco
nomisch herstel, zoals wordt gesuggereerd 
in de déregulerings-voorstellen van het 
kabinet. Allereerst: wat behelst de déregu
lering: 
Op 31 januari 1983 kondigde premier Lub
bers in een brief aan de Tweede Kamer 
een vijftal déreguleringsprojecten aan.; 
Om te beginnen werd de Commissie Geel
hoed ingesteld die de uitgangspunten van 
déregulering moest formuleren. De andere 
vier projecten richtten zich op specifieke 

terreinen van de wetgeving en dan vooral 
die wetgeving waar het bedrijfsleven mee 
te maken heeft. 
In haar rapport2 wijst de Commissie Geel
hoed erop dat met de uitbreiding van de 
overheidstaken in de moderne samenle
ving ook de wet- en regelgeving is toege
nomen. Niet alleen de omvang, ook de 
samenstelling van het takenpakket is van 
invloed op de regeldichtheid. Een groot 
aantal zeer uiteenlopende en soms conflic
terende belangen zijn het onderwerp ge
worden van overheidszorg. Daarbij komt 
dat de staat in plaats van normgevend 
steeds meer sturend optreedt. Een sterke 
regelverdichting is daarvan het gevolg 
geweest, zo wordt gesteld. 
In Nederland is de regeldichtheid volgens 
de commissie groter dan elders. Nederland 
is dichtbevolkt en economisch hoog ont
wikkeld. Op een klein oppervlak vinden 
een groot aantal activiteiten plaats die 
vaak niet of moeilijk met elkaar te verenigen 

1. Tweede Kamer, zitting 1982-1983,17 555, nr. 51 
2. Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17 931, nr. 3 
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zijn. Meer nog dan in andere landen is in 
Nederland aan de overheid een grote 
verscheidenheid aan taken opgedragen. 
Dit uit zich in wetten die vaak meerdere 
belangen moeten dienen. 
De Commissie Geelhoed zegt niet te willen 
pleiten voor het terugdringen van het 
aantal overheidstaken. Wel constateert zij 
een aantal negatieve gevolgen van de 
toegenomen regeldichtheid. Zo is volgens 
haar sprake van een 'juridificering van de 
maatschappelijke verhoudingen', belan
gentegenstellingen worden opgevangen 
door steeds ingewikkelder wetgeving. De 
wetgeving werkt voor de burger steeds 
meer belemmerend in plaats van bescher
mend. Ook raakt het overheidsapparaat 'in 
zichzelf verstrikt' en wordt de handhaving 
van wetten en regels door het justitieel 
apparaat steeds moeilijker. Dit alles maakt 
het volgens de commissie noodzakelijk te 
streven naar een 'sober en terughoudend' 
wetgevingsbeleid, waarbij doel en midde
len meer met elkaar in overeenstemming 
moeten zijn. 

Juist omdat via de wetgeving zulke tegen
gestelde belangen worden beschermd, is 
het belangrijk te weten in wiens belang het 
schrappen of versoepelen van bepaalde 
regels is. Déregulering is geen puur juri
disch-technisch probleem, maar vraagt 
ook om een politieke afweging. 
Dat die door het kabinet al bij voorbaat 
was gemaakt, bleek uit de eerder genoem
de brief van premier Lubbers aan de 
Tweede Kamer. Enerzijds is er de constate
ring dat de toenemende regeldichtheid 
voor de burger eerder belemmerend dan 
beschermend werkt, anderzijds blijkt de 
uitwerking van de noodzakelijk geachte 
herziening van de wetgeving, voornamelijk 
gericht op het wegnemen van belemme
ringen voor het bedrijfsleven. 'Zulks hangt 
samen met de omstandigheid dat in de 
sfeer van het bedrijfsleven de hierboven 
gesignaleerde nadelen van een te dicht 
geweven net van regels in het bijzonder 
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worden gevoeld', aldus de premier. 'Onder 
de huidige omstandigheden is het van 
vitaal belang dat bedrijven in de gelegen
heid zijn om, wanneer zich daartoe moge
lijkheden voordoen, snel nieuwe activiteiten 
tot ontwikkeling te brengen. Aan het voort
bestaan van vele ondernemingen en de 
daarmee verbonden werkgelegenheid kan 
door lastenverlichting in de vorm van 
stroomlijning, vereenvoudiging of vermin
dering van regelgeving een bijdrage wor
den geleverd.' 

Herstel vrije markteconomie 

De déregulering die het kabinet voor ogen 
staat lijkt vooral ge1nspireerd door het · 
beleid dat op dit punt in de Verenigde 
Staten wordt gevoerd. Déregulering vloeit 
voort uit de opvatting van de zogeheten 
supply-side economen volgens wie een 
oplossing van de economische crisis vooral 
gezocht moet worden in het wegnemen 
van belemmeringen voor het particulier 
initiatief. (Tegenover de aanbod-economen 
staan de aanhangers van Keynes die vooral 
de vraag willen stimuleren.) 

Déregulering en bezuinigingen zijn in dit 
kader twee loten aan dezelfde stam. Door 
bezuinigingen op de overheidsuitgaven 
moet geld vrijgemaakt worden voor de 
particuliere sector, terwijl via de déregule
ring een lastenverlichting nagestreefd 
wordt door wetten en regels die een opti
male ontplooiing van het particulier initi
atief in de weg staan, te versoepelen. 
In plaats van zich te mengen in het 'vrije 
spel der maatschappelijke krachten' dient 
de overheid zich te beperken tot het schep
pen van zo gunstig mogelijke voorwaarden 
voor economische ontwikkeling. Kortom, 
herstel van de vrije markteconomie. 
Van groot belang is de vraag wat de gevol
gen zullen zijn van de déregulering voor 
de rechtsbescherming van de burger. In de 
huidige déreguleringsoperatie wordt niet 
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in de eerste plaats gekeken naar de rechts
gevolgen, maar naar de economische 
effecten, zo constateerde mr. H. J. de Ru, 
wetenschappelijk hoofdmedewerker, ver
bonden aan de vakgroep staats- en be
stuursrecht van de Vrije Universiteit in 
Amsterdam. In een beschouwing in NRC
Handelsblad3 stelde hij: 'Bij alle déregule
ringsvoorstellen gaat het om de vraag: 
wat zijn de marginale kosten van de rege
ling, welke zijn de marginale opbrengsten? 
De prijstheoretische afweging moet leiden 
tot winstmaximalisatie'. Déregulering als 
verschijnsel van overheidsbezuinigingen 
brengt mee dat wetgeving aan een econo
mische analyse wordt onderworpen. Op 
zichzelf is er, aldus De Ru, niets op tegen 
om economische belangen bij de evaluatie 
van de wetgeving mee te laten wegen 
'doch in de huidige omstandigheden dreigt 
de economische analyse van het recht te 
gaan bepalen wat wel en wat niet rechtens 
is of zal zijn.' 

De effectiviteit van wetgeving laat zich 
echter niet uitsluitend vertalen in kosten en 
baten, maar wordt ook bepaald door de 
vraag of een wet beantwoordt aan het 
rechtsgevoel. 'Het verabsoluteren van een 
economische benadering van rechtsregels 
kan daarom tot maatschappelijke ontrege
ling leiden', aldus De Ru. 

Gevolgen voor milieu 

Wat betekent de déregulering nu voor de 
bescherming van het milieu? Het lag voor 
de hand dat, naast de arbeiderswetgeving, 
de wetgeving op het gebied van milieu en 
ruimtelijke ordening een belangrijk doelwit 
zou worden. Op deze terreinen ontmoeten 
de ondernemers immers de meeste regels 
die hen zo belemmeren in hun vrije ont
plooiing. 'We zijn er niet op uit om een 
loopje te nemen met het milieu, maar we 
moeten wel voorkomen dat milieubescher
ming niet meer nodig is omdat de fabrieken 
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dicht gaan', zoals VNO-voorzitter Van Veen 
het formuleerde 4 Ruim een jaar geleden 
presenteerden VNO en NCW een geza
menlijke nota 5 waarin gepleit werd voor 
een verlichting van de volgens beide orga
nisaties bijkans ondraaglijk geworden 
milieulasten voor het bedrijfsleven. In deze 
nota zijn onder andere de aanbevelingen 
terug te vinden die eerder dat jaar waren 
gedaan op een VNO-congres over déregu
lering door dr. P. Winsemius, 6 toen nog 
directeur van McKinsey en niet lang daarna 
minister van milieubeheer. Het was bij 
deze gelegenheid dat Winsemius het in
middels veelbesproken'bubble-concept' 
lanceerde, dat in de VS reeds op grote 
schaal wordt toegepast. 
Het opstellen van een 'actieprogramma 
déregulering ruimtelijke ordening en mi
lieubeheer (DROM)' werd door het kabinet 
toevertrouwd aan de, de ondernemers 
welgezinde, secretaris-generaal van het 
ministerie van economische zaken, prof. 
Rutten. Om iedere twijfel aan de doelstel
ling weg te nemen werden door het mini
sterie bovendien drie adviseurs uit het 
bedrijfsleven aangetrokken, hetgeen in dit 
geval ongeveer gelijk stond met het bin
nenlaten van een vos in een kippenren. 
Slechts na aandrang van minister Winse
mius werd ook zijn ministerie bij de opstel
ling van het actieprogramma betrokken. 
Voor de milieu-organisaties vormde de 
gang van zaken de bevestiging van hun 
vermoeden dat het niet alleen ging om 
een vereenvoudiging en stroomlijning van 
de milieuwetgeving. 'Wanneer de regering 
behoefte zou hebben aan deskundig advies 
op het gebied van de milieuwetgeving had 
het voor de hand gelegen hier ook de 
milieu-organisaties en andere betrokkenen, 
zoals consumentenorganisaties, vakbewe
ging, gemeenten en provincies bij te be-

3. NRC-Handelsblad 2-3-1983 
4. NRC-Handelsblad 21-9-1982 
5. Visie van VNO en NCW op het milieu- en ruimte

lijk ordeningsbeleid, sept. '82 
6. Ruimte voor elan, VNO, juni '82 
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trekken', aldus de Vereniging 
Milieudefensie.' 

Versoepeling 

In het actieprogramma DROM8 wordt 
gesteld dat 'de beperking van de nadelige 
gevolgen voor het bedrijfsleven niet wordt 
gezocht in het verlagen van het niveau van 
de bescherming van de milieukwaliteit en 
het versoepelen van het ruimtelijk orde
ningsbeleid'. Woorden die sindsdien door 
minister Winsemius in vele toonaarden 
zijn herhaald. 

Naar de mening van de milieu-organisaties 
is echter wel degelijk sprake van een ver
soepeling van het milieubeleid en dreigt 
met de déregulering de basis gelegd te 
worden voor nieuwe gifschandalen in de 
toekomst Voor zover de voorstellen geen 
directe aantasting van de milieukwaliteit 
tot gevolg zullen hebben, scheppen zij er 
in elk geval de voorwaarden voor 9 Wat 
voorzichtiger, maar voor de goede ver
staander niet minder duidelijk, liet oud-mi
nister Ginjaar zich uit. 10 Tegen het schrap
pen van overbodige regels heeft hij geen 
bezwaar 'maar door de manier waarop dat 
nu gebeurt, schept men een klimaat waarin 
het makkelijk tot aantasting van het milieu
beleid kan komen. Er is een stemming 
ontstaan van: jongens het kan in het belang 
van het bedrijfsleven best kalmer aan met 
het milieubeheer.' In dit verband mag niet 
onvermeld blijven dat de milieuwetgeving 
die nu het onderwerp van déregulering is, 
voor een niet onbelangrijk deel het werk is 
geweest van deze voormalige VVD-be
windsman. 'Ik kan ( ... ) niet zeggen dat het 
kabinet helemaal afbreekt wat wij indertijd 
hebben opgebouwd. Maar de mogelijkhe
den daarvoor worden hiermee wel ge
opend', aldus Ginjaar. 

Dat de bestaande milieunormen niet zullen 
worden losgelaten noemen de milieu-or
ganisaties een goedkope toezegging, aan-
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gezien voor een groot aantal vormen van 
milieuvervuiling normen eenvoudig ont
breken. Zijn die er wel dan betekent dat 
nog niet dat ze ook gehandhaafd worden. 
Het Landelijk Milieu Overleg (LM0) 11 wijst 
erop dat voor normen voor geluidshinder 
op een dergelijke schaal ontheffîng wordt 
verleend, dat ze 'super soepel' kunnen 
worden genoemd. De déregulering zal 
deze soepele toepassing alleen maar ver
gemakkelijken. Voor de waterkwaliteit 
bestaat een redelijk uitgebreid stelsel van 
normen, 'maar deze worden sinds jaar en 
dag op grote schaal overschreden', zo stelt 
het LMO. Bovendien hebben normen 
slechts relatieve betekenis en vormen zij 
ook bij handhaving niet altijd een waarborg 
tegen milieu-aantasting. Het wetenschap
pelijk onderzoek staat vaak nog in de kin
derschoenen en voor veel stoffen is waar
schijnlijk helemaal geen veilige norm aan 
te geven. 

Kritiek op uitgangspunten 

Naast de inhoudelijke bezwaren tegen de 
in totaal 120 voorstellen is er de kritiek op 
de uitgangspunten van de déregulering, 
namelijk dat de milieuwetgeving de con
currentiepositie van het nederlandse be
drijfsleven nadelig zou be1nvloeden. In het 
actieprogramma DROM wordt noch aan
gegeven wat de feitelijke kosten van de 
milieuwetgeving voor het bedrijfsleven 
zijn, noch welk voordeel te verwachten is 

7. Milieu Defensie, jrg 12, no 3, april '83 
8. Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17 931, nr. 4 
9. Zie hiervoor: Actieprogramma DROM: geen 

evenwichtige bezinning op milieuwetgeving, 
maar grote stap terug, LMO, Utrecht. 
Déregulering: alle reden tot wantrouwen, Ver. 
Milieudefensie, Amsterdam. 
Commentaar Ver. Milieudef. op het actiepro
gramma DROM, sept. '83. 

10. De Volkskrant 18-6-1983 
11. Hoe moet er worden gerereguleerd7 Visie van 

het LMO op reregulering, LMO, Utrecht 
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als de déreguleringsvoorstellen worden 
uitgevoerd. Dit neemt niet weg dat het 
actieprogramma wordt voorgesteld als 
'een eerste aanzet voor een methodiek 
toegepast om nieuwe wettelijke regelingen 
te toetsen op hun effecten voor het be
drijfsleven( ... ) Bij ieder ontwerp van een 
wet of andere regeling dient een overzicht 
van deze toets, opgesteld in samenspraak 
tussen beide ondergetekenden (Van Aar
denne en Winsemius, dB) te worden ge
voegd.' De achterin het actieprogramma 
opgenomen 'toetsings-criteria voor dére
gulering' zullen, zo moet worden gevreesd, 
ertoe leiden dat de bescherming van het 
milieu definitief ondergeschikt wordt ge
maakt aan de belangen van het bedrijfs
leven. 

'Het is nog nooit aangetoond dat milieu-ei
sen doorslaggevend waren voor het bank
roet van een of ander bedrijf', zo reageerde 
destijds de toenmalige staatssecretaris 
voor milieuhygiëne, mevrouw Lambers, 
op de eerder genoemde nota van VNO en 
NCW. 12 . Ginjaar, die de druk vanuit het 
bedrijfsleven wist te weerstaan en daarom 
van zijn partij geen minister meer mocht 
worden in het tweede kabinet Van Agt, zei 
in zijn reactie op de 
déreguleringsvoorstellen: 13 'Ik heb altijd 
gevonden dat het bedrijfsleven teveel in 
algemene termen sprak. Men nam het 
kostbaarste voorbeeld en deed dan net 
alsof alle milieumaatregelen zoveel kosten. 
Dat klopte natuurlijk niet. Macro-eco
nomisch maakt het allemaal niet zoveel 
uit. In individuele gevallen kan een bedrijf 
natuurlijk door de milieuvoorschriften op 
hoge kosten komen. Maar dan gaat het 
ook om een grote vervuiler.' 
Ook minister Winsemius, die graag enige 
afstand van zijn VVD-collega Van Aardenne 
lijkt te nemen, gaf in een recent interview 
toe dat het met de milieulasten voor het 
bedrijfsleven wel meeviel. 14 'Voor bepaalde 
bedrijfstakken kan niet worden ontkend 
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dat de milieu-eisen een zwaar accent leggen 

op de bedrijfsvoering. Die milieueisen zijn 
overigens terecht gesteld. Voor negen van 
de tien bedrijven speelt dat echter helemaal 
niet zo'n grote rol.' 
Het niveau van de milieu-investeringen in 
Nederland ligt reeds een aantal jaren op 3-
4% van de totale investeringen in de nij
verheid. Voor dit jaar wordt een daling 
verwacht.lS De totale milieulasten in Ne
derland bedragen minder dan één procent 
van het Bruto Nationaal Produkt, een per
centage dat lager is dan dat in andere 
belangrijke industrielanden en handels
partners, als de Bondsrepubliek, de VS en 
Japan. 15 Het bewijs van de 'concurrentie
vertekening ten opzichte van het buiten
land, veroorzaakt door de snel groeiende 
milieulasten' (Commissie Wagner) is dan 
ook vooralsnog niet geleverd. 

Produktieverhoudingen 

Het gaat echter niet alleen om de kosten 
en baten voor het bedrijfsleven als we het 
hebben over de relatie tussen milieu en 
economie. Wanneer door de ondernemers 
geklaagd wordt over de hoogte van de 
milieulasten mag niet uit het oog worden 
verloren dat de milieuvervuiling in belang
rijke mate het gevolg is van de vrijheid van 
handelen die de ondernemers in het verle
den genoten. De vele honderden gifbelten 
tonen nog eens aan dat het bedrijfsleven 
toen niet veel verantwoordelijkheidsbesef 
aan de dag legde. De milieuwetgeving
en hetzelfde geldt voor de arbeidswetge
ving die in de déreguleringsoperatie is 
betrokken- vloeit dan ook niet voort uit 

12. NRC-Handelsblad 21-9-1982 
13. De Volkskrant 18-6-1983 
14. Milieu Defensie, jrg. 12, no 8, okt. 1983 
15. Memorie van toelichting, rijksbegroting 1984 
16. Zie hiervoor o.a. VAR-reeks 1983/84, staatsuitge

verij Kosten en macro-economische gevolgen 
van voorgenomen milieubeleid, Tweede Kamer, 
zitting 1980-1981, 16 495, nr. 1-2 
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de behoefte van de overheid zich met het 
particuliere bedrijfsleven te bemoeien, 
maar uit de noodzaak de samenleving te 
beschermen tegen de negatieve gevolgen 
van de vrije markteconomie. Recente gif
schandalen (Booy Clean, Uniser, DSM) 
wettigen de conclusie dat een verscherping 
van het beleid eerder op zijn plaats is dan 
een versoepeling. 
Hoewel het milieuprobleem niet in al zijn 
facetten is te herleiden tot de tegenstelling 
arbeid- kapitaal, kan het evenmin los 
worden gezien van de kapitalistische pro
duktieverhoudingen. De logica van het 
systeem, gericht op winstmaximilisatie, 
verzet zich ertegen rekening te houden 
met neveneffecten van de produktie, zoals 
de vervuiling van het milieu en de vernieti
ging van de natuur. Natuur en milieu heb
ben onder kapitalistische verhoudingen 
slechts betekenis als produktievoorwaarde. 
De baten uit de exploitatie van het milieu 
komen ten goede aan de ondernemer die 
de lasten, in de vorm van milieuschade 
afwentelt op de samenleving. De bodem
verontreiniging is daar opnieuw een voor
beeld van. In zijn streven de produktiekos
ten zo laag mogelijk te houden zal een 
ondernemer afvalwater en rookgassen pas 
zuiveren als het ongezuiverd lozen hem in 
de vorm van heffingen en boetes meer 
gaat kosten. 

Een grotere vrijheid voor de ondernemers 
verdraagt zich dan ook ten ene male niet 
met de bescherming van het milieu. Het 
voorafgaande onderstreept daarentegen 
wel het belang van een daadwerkelijke 
handhaving van de milieuwetten en ver
gunningen. In dit verband kan ook gewezen 
worden op het rapport van de Commissie
Heliinga die, nog in opdracht van staatsse
cretaris Lambers, een onderzoek instelde 
naar de bestuurlijke gang van zaken rond 
de Uniser-affaire. Haar eindrapport 17 vormt 
tevens een interessante bijdrage aan de 
discussie over de déregulering. Beschou
wen we déregulering als het verminderen 
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van de overheidsbureaucratie, dan is haar 
boodschap duidelijk: niet de milieuwetten 
zelf zijn het probleem, maar het gebrek 
aan mogelijkheden en de wil om deze te 
handhaven. Wetgeving die niet gehand
haafd wordt leidt tot bureaucratie. 'Zonder 
die daadwerkelijke handhaving blijft de 
milieuwetgeving steken in een papieren 
massa van voorschriften, vergunningen en 
controle-rapporten.' De commissie pleit 
vooral voor een betere coördinatie en 
samenwerking tussen de verantwoordelijke 
overheidsinstanties als middel om de 
slagvaardigheid te vergroten. Een streng 
handhavingsbeleid is niet alleen beter 
voor het milieu, het kan de samenleving 
ook een hoop geld besparen. 

Milieubeleid als uitgangspunt 

Dit alles hoeft een onderzoek naar de mo
gelijkheid de bestaande wetgeving te ver
eenvoudigen en beter hanteerbaar te ma
ken, niet in de weg te staan. Voorwaarde 
daarbij is wel dat het milieubeleid als uit
gangspunt wordt genomen. Naar de me
ning van het LM0 18 kan een 'reregulering' 
van het milieubeleid alleen zinvol worden 
benaderd 'vanuit enerzijds een duidelijke 
visie op de vraag hoe een goed milieubeleid 
eruit moet zien en anderzijds een grondige 
evaluatie van de manier waarop de be
staande regels functioneren'. In het actie
programma DROM ontbreekt zowel het 
een als het ander. 
Een goed milieubeleid moet volgens het 
LMO aan vier punten voldoen: 1. het beleid 
moet een adequate bescherming bieden 
aan mens, natuur en milieu; 2. de beoogde 
bescherming moet worden bereikt tegen 
zo laag mogelijke kosten; 3. de kosten en 
baten van het milieubeleid dienen recht
vaardig verdeeld te zijn, wat betekent dat 
moet worden vastgehouden aan het be-

17. Ministerie VROM, sept 1983 
18. Visie LMO op reregulering 
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ginsel de vervuiler betaalt en 4. de positieve 
economische effecten van het milieubeleid 
moeten zoveel mogelijk worden uitgebuit. 
Het is duidelijk dat deze uitgangspunten 
haaks staan op het déreguleringsbeleid, 
waarbij slechts gekeken wordt naar de 
kosten en baten van de milieuwetgeving 
voor het bedrijfsleven. 
Bij een versoepeling van de milieuwetge
ving staan tegenover de baten voor het 
bedrijfsleven de kosten die de samenleving 
moet maken om de milieuschade, voor 
zover mogelijk, weer te herstellen. Op 
macro-economisch niveau is uiteindelijk 
slechts sprake van een verschuiving c.q. 
afwenteling van kosten van het bedrijfs
leven naar de gemeenschap. De kosten 
van de bodemsanering bedragen nu een 
veelvoud van het bedrag dat destijds nodig 
zou zijn geweest om de vervuiling te voor
komen. 

De kosten die moeten worden gemaakt 
voor de sanering van water, bodem en 
lucht, maar ook voor de restauratie van 
monumenten die zijn aangetast door de 
zure regen, zijn in feite macro-economisch 
gezien verliesposten. Het gaat hier om 
activiteiten die slechts tot doel hebben de 
negatieve effecten van andere activiteiten 
te neutraliseren. Veel van deze activiteiten 
worden echter wel bij het Bruto Nationaal 
Produkt opgeteld, waardoor een vertekend 
beeld ontstaat van de economische effecten 
van milieuverontreiniging. Hetzelfde geldt 
bijvoorbeeld voor de verborgen kosten 
van het autogebruik. 
In plaats van een kosten-batenanalyse op 
micro-economisch niveau, zoals nu ge
beurt, zou naar de kosten en baten van het 
milieubeleid voor de hele samenleving 
moeten worden gekeken. De baten van 
een goed milieubeleid laten zich echter 
moeilijk berekenen. Bovendien bestaan 
deze baten niet alleen uit de in geld waar
deerbare vermeden schade. Gezondheid 
en welzijn kunnen niet in geld worden 
uitgedrukt. Een kosten-batenanalyse is dan 

ook ontoereikend om de effectiviteit van 
het milieubeleid te meten. Een evaluatie 
van het milieubeleid dient in de eerste 
plaats te gebeuren vanuit het doel en de 
middelen die nodig zijn om dat te berei
ken. 

Draagvlak van produktie 
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Het milieu is niet alleen een bestaansvoor
waarde voor de mens, het is ook het draag
vlak van de produktie. Een versoepeling 
van het milieubeleid zal daarom slechts 
tijdelijk economisch voordeel kunnen ople
veren. 
Een beleid dat ongerichte economische 
groei en winstmaximalisatie voorop stelt, 
zal op de lange duur altijd vastlopen op de 
vervuiling van het milieu en de uitputting 
van grondstoffenvoorraden. In dit verband 
kan lering worden getrokken uit het voor
beeld van Japan. De relatief strenge mi
lieuwetgeving in dit land vloeit niet in de 
eerste plaats voort uit de zorg om het 
milieu, maar uit het feit dat de milieuver
vuiling zulke vormen had aangenomen dat 
zij een bedreiging werd voor de produktie 
zelf. 19 Niet alleen door de aantasting van 
de natuurlijke produktievoorwaarden, 
maar ook door de achteruitgang van de 
kwaliteit van de arbeid als gevolg van de 
milieuvervuiling (zich uitend in onder an
dere een stijgend ziekteverzuim en een 
toenemend aantal arbeidsongeschikten). 
De Japanse overheid zag zich hierdoor 
genoodzaakt in te grijpen in de vrije con
currentie en het nationale economische 
belang te stellen boven dat van de afzon
derlijke ondernemingen. 
Een krachtig milieubeleid hoeft per saldo 
geen negatief effect te hebben op de werk
gelegenheid. Strengere milieu-eisen kun
nen een stimulans zijn voor de ontwikke
ling, eventueel met overheidssteun van 

19. Milieuproblemen van de industriestaat, Ekolo
gie, jrg. '79, nr. 6 
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nieuweproduktenen produktietechnieken. 
Wat dit betreft heeft Japan haar achterstand 
inmiddels omgezet in een voorsprong. 
Voorwaarde is wel dat het huidige beleid 
van globale, ongerichte steun aan het 
bedrijfsleven, vervangen wordt door een 
gericht industriebeleid dat geïntegreerd 
wordt met een milieubeleid. Op langere 
termijn dient gestreefd te worden naar een 
verschuiving van de werkgelegenheid naar 
vormen van bedrijvigheid die een minder 
groot beslag leggen op milieu, energie en 
grondstoffen. 

Herdefiniëring welvaart 

Een beleid van selectieve economische 
groei, dat rekening houdt met de draag
kracht van het milieu, vraagt niet alleen 
om veranderingen in de produktie, maar 
heeft ook consequenties voor de con
sumptie. Zomin als de bescherming van 
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het milieu zich verdraagt met de vrijheid 
van produceren, zomin verdraagt zij zich 
met de vrijheid van consumeren. Nodig is 
daarom een herdefiniëring van het begrip 
welvaart, waarbij niet alleen gekeken wordt 
naar kwantiteit. maar ook naar kwaliteit. 
Het gaat om het beantwoorden van de 
vraag: wat, hoe en voor wie moet er ge
produceerd worden 7 

Alleen zo kan de schijnbare tegenstelling 
tussen milieubehoud en economische 
ontwikkeling overwonnen worden. Een 
schijnbare tegenstelling die nu door de 
ondernemers dankbaar wordt aangegrepen 
om te pleiten voor een versoepeling van 
de milieuwetgeving. Het is in dit verband 
van groot belang dat ook in het nieuwe 
ontwerp-partijprogramma van de CPN 
onderkend wordt dat de strijd om een 
beter bestaan meer omvat dan alleen de 
loonstrijd. 20 

Willem de Bruin 

20. Zie ook: reactie op het ontwerp-partijprogram 
van de theoriegroep van de CPN-rnilieucornrnis
sie, CPN-Iedenkrant. 1983, no. 9. 
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Discussiestukken naar aanleiding van 
het ontwerp-partijprogram 

HET MOEILIJKE 
SOCIALISME 

De ontwikkeling van de 
'Vietnamgeneratie' 

Een van de meer belangrijke breuken met 
het verleden wordt in het ontwerp-partij
program tussen de regels door voltrokken: 
in de tekst wordt nergens het bestaan van 
socialistische staten positief ingeschat. Dat 
is in het verleden wel heel anders geweest. 
Ook opmerkelijk is dat in het ontwerp-par
tijprogram in het geheel geen analyse of 
waardering wordt gegeven van het reëel 
bestaande socialisme. 
Hieronder wordt gepoogd enkele aanzetten 
tot zo'n analyse te geven. Maar iiç laat 
eerst Paul Scheffer aan het woord over de 
gevolgen van de coup van Jaruzelski voor 
de zogenaamde 'Vietnamgeneratie', die 
ook in de huidige CPN een belangrijke rol 
speelt: 
'Hoe vernietigend is daarentegen de op
komst en onderdrukking van Solidariteit 
voor de politieke identiteit van een genera
tie die is opgegroeid met de beelden van 
bevrijdingsoorlogen in Vietnam, Angola en 
Nicaragua. Een generatie die het anti-kom
munisme van de vorige verdrong uit naam 
van een al even steriele ideologie, die van 
het anti-imperialisme. De ideeëngeschie
denis van wat kortheidshalve de 'Vietnam
generatie' wordt genoemd bestaat uit een 
voortdurende uitwijkmanoeuvre voor de 
onontkoombare realiteit van het staatsso
cialisme. Telkens nieuwe identifikatie-ob
jekten: China, Cuba, Vietnam, Angola, 

Nicaragua ... Voortdurend dezelfde legiti
matie: het socialisme valt niet samen met 
zijn histories bepaalde verschijningsvor
men. De historiese verklaringen voor de 
Goelag, de voortdurende imperialistiese 
omsingeling, de 'subjektieve fouten' en de 
'objektieve noodzakelijkheden'. 
'Na Polen, maar ook Cambodja, Vietnam 
en Cuba kan de konklusie niet meer worden 
vermeden: er bestaat een intrinsieke sa
menhang tussen een socialistische maat
schappijordening in de praktijk en fysieke 
en morele terreur als regeermethoden 
Een konstatering die niet kan worden be
zworen door de plechtige proklamatie van 
de wezenseenheid van socialisme en de
mocratie. De socialistiese ideologie in 
West-Europa is in het beste geval ontdaan 
van zijn historiese referenties en weinig 
meer dan een lege verzameling. Juist 
daardoor roept het woord socialisme zulke 
heftige emoties op. ( ... )'Zo maakt elke 
generatie een vergelijkbare sieklus van 
identifikatie verdringing en uitgesproken 
weerstand ten opzichte van het kommu
nisme door.' (De Groene Amsterdammer 
van 1 september 1982). 
Scheffer is misschien te generaliserend, 
maar hij brengt mijns inziens de ontwikke
ling van een, overigens zeer kleine groep 
linkse intellectuelen treffend onder woor
den. De vraag dringt zich op waarom de 
verwachtingen ten aanzien van revoluties, 
voltrokken onder het socialistisch vaandel, 
veelal zo hoog waren. We beginnen niet 
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met de psyche van de linkse Nederlandse 
intellectueel, maar bij het reële socialisme. 

2. Tragiek van de geschiedenis 

Anti-kapitalistische revoluties zijn veelal 
volbracht in landen waar kapitalistische 
verhoudingen niet of nauwelijks ontwikkeld 
waren. Waar deze wel ontwikkeld waren, 
zoals in de DDR, Polen of Tsjechoslowakije, 
zijn deze omwentelingen min of meer 
opgedrongen. Dat is de tragiek van de his
torie. 
Marx had zijn redenen om te wensen en te 
verwachten dat juist in de hoogst ontwik
kelde kapitalistische landen een socialisti
sche revolutie zou slagen. Dat was niet 
alleen vanuit het oogpunt dat dàn het 
kapitalisme in zijn kern aangetast zou wor
den, maar ook en vooral door het feit dat 
in die landen de produktiekrachten ver 
ontwikkeld waren en er een omvangrijk 
proletariaat aanwezig was, zodat politiek
materieel een socialistische revolutie ook 
kans van slagen zou hebben. Het proletari
aat moest toch immers de leidende kracht 
achter een socialistische transformatie 
zijn; dit alleen kon als klasse het besef van 
de noodzaak van een socialistische om
wenteling ontwikkelen. 

Juist communisten lijken vaak met hoge 
verwachtingen naar anti-kapitalistische en 
anti-imperialistische revoluties te kijken. 
Als het élan en de wil tot het socialisme 
eenmaal aanwezig is en de hoofdvijand 
verslagen, verwachten velen dat het socia
lisme dan zeker ook wel vlug zal komen; 
een opvatting die bijvoorbeeld geen reke
ning houdt met het zware gewicht van de 
oude maatschappij in het post-revolutio
naire tijdvak. 
Is de historische ontdekking van Marx nu 
juist niet dat bij een historische analyse (en 
daarbij ook begrepen de verwachtingen 
ten aanzien van maatschappelijke ontwik
kelingen) in eerste instantie de prodruktie-
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verhoudingen onderzocht moeten worden; 
de vraag beantwoord, hoe een bepaalde 
maatschappij materieel mogelijk gemaakt 
wordt? Hierbij worden personen en bewe
gingen vooral gezien als dragers van func
ties (functioneel ten aanzien van bepaalde 
a-persoonlijke krachten). Niet dat de men
selijke wil geheel onbelangrijk zou zijn: 
integendeel, hierdoor wordt geschiedenis 
juist mogelijk gemaakt. Maar er is een 
dialectisch verband tussen het politieke 
denken en handelen van mensen en de 
plaats die zij in het produktieproces inne
men. 

Terug naar de socialistische landen en met 
name de Sowjet-Unie. 
Nog steeds beschouwen marxisten de 
Oktoberrevolutie als een keerpunt in de 
wereldgeschiedenis. De wereldhistorische 
betekenis van de Oktoberrevolutie was dat 
zij andere, geheel nieuwe produktiever
houdingen mogelijk zou maken. 

In 1917 slaagden in het enorme Rusland 
de bolsjewiki erin de staatsmacht te ver
overen. Zij onteigenden de grote kapitalis
ten en introduceerden als eersten een 
produktiewijze waarin de maatschappelijke 
produktie gepland en beheerst kon worden. 
Het gaat te ver hier uitvoerig op de ge
schiedenis van de Sowjet-Unie in te gaan. 
Wél is het van belang te wijzen op de 
omstandigheid dat de Sowjet-Unie (samen 
met Mongolië) gedurende lange tijd het 
socialisme alléén moest proberen op te 
bouwen, en dat onder hevige druk van de 
imperialistische mogendheden. Deze drei
ging van buitenaf overschaduwde de ont
wikkeling van de Sowjet-Unie. Ze moet als 
achtergrond gezien worden voor de gefor
ceerde modernisatie vanaf het eind van de 
jaren twintig. Het ging hier om een onge
kend snelle industrialisatie, waarbij de 
boerenbevolking als het ware de fabrieken 
werd ingeschopt: een gedwongen land
bouwcollectivisatie ging gepaard met vele 
miljoenen slachtoffers. Stalin misbruikte 
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het argument van de dreiging van buitenaf 

om een geweldige terreur te ontketenen. 
Dan komt de Tweede Wereldoorlog, de 
door de Sowjet-Unie voorziene aanval 
vanuit het westen. Zij was er in zekere zin 
op voorbereid.' De nazi legers richtten zich 
vooral op het eerste socialistische land en 
de geallieerde bondgenoten gaven weinig 
tegenwicht. 
De geschiedenis van de Sowjet-Unie kan 
niet verklaard worden uit al of niet juiste 
inzichten die Stalin en de leiding van de 
communistische partij van de Sowjet-Unie 
hadden, maar werd vooral bepaald door 
maatschappelijke krachten die de leiding 
van de communistische partij in een zekere 
richting dwongen, zonder hiermee te willen 
zeggen dat de stalinistische terreur in al 
haar omvang historisch noodzakelijk en 
onvermijdelijk zou zijn geweest. 
Gezien de maatschappelijke omstandighe· 
den in het voorrevolutionaire Rusland, een 
overwegend agrarische staat, gelegen aan 
de periferie van de ontwikkelde kapitalisti· 
sche wereld,' en ook gelet op de buiten· 
landse dreiging.was er de historische 
noodzakelijkheid een geforceerde industri· 
alisatie op te leggen vanuit een sterk ge· 
centraliseerd staatsapparaat. Dit alles om 
een terugval naar kapitalistische verhou· 
dingen te voorkomen. 

1. De Sowjet-Unie was op de Tweede Wereldoor
log voorbereid doordat zij een militaire en eco
nomische macht had opgebouwd met het oog 
op een buitenlandse dreiging. Zij was er niet op 
bedacht dat Hitier-Duitsland al in juni 1941 aan 
zou vallen. Nog kort daarvoor was een groot 
deel van de Sowjet-legertop op initiatief van Sta
l in om het leven gebracht. 

2. Er was een industriele ontwikkeling op gang ge
komen, maar de moderne sector met grootscha· 
lige produktie werd grotendeels gedragen door 
vreemd kapitaal en niet primair gevoed door ver
anderde maatschappelijke omstandigheden in 
het achterlijke Rusland waar de lijfeigenschap 
pas in 1861 werd afgeschaft en waar nog nauwe
lijks sprake was van een autochtone klasse van 
ondernemers. Een vergelijking met de positie 
van veel huidige Derde Wereld landen dringt 
zich op. 

3. Hoe de Sowjet-maatschappij 
te analyseren? 
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Marx gaf een theoretisch raamwerk met 
een uitgebreid begrippenapparaat van 
waar uit met name een functioneren van 
de kapitalistische maatschappij begrepen 
kan worden. Hij ontwikkelde ook een visie 
op de geschiedenis, die een vruchtbaar 
kader gaf om de menselijke geschiedenis 
te interpreteren. Hij kwam tot het inzicht 
dat de (re)produktie van het materiële 
bestaan in laatste instantie beslissend is 
voor de ontwikkeling van een bepaalde 
maatschappij. 

Bij de analyse van de produktiewijze, zoals 
die in de Sowjet-Unie is ontstaan, lijkt een 
marxistische benadering de enige methode 
die klaarheid kan brengen. Dat wil niet 
zeggen, dat we het door Marx voor de 
kapitalistische produktiewijze ontwikkelde 
begrippenapparaat en zijn op basis van de 
studie van de negentiende eeuwse kapita· 
listische economieën ontwikkelde schema's 
en gevonden wetmatigheden moeten 
overnemen. Dan komen we op een dood· 
lopende weg. Nog meer geldt dat voor 
simplificaties die 'marxisten' na Marx van 
Marx' theorie maakten zoals met betrekking 
tot het onderbouw-bovenbouwschema. 
In 'Het Kapitaal' maakt Marx duidelijk een 
analytisch onderscheid tussen de econo· 
mische en de politieke sfeer. Dàt is belang
rijk bij het analyseren van kapitalistische 
verhoudingen. Voor andere maatschappij· 
typen is er tussen de economie en de 
politiek niet zo'n duidelijk onderscheid te 
maken. Dat geldt ook voor de Sowjet·pro
duktiewijze. 

Als we de produktiewijze als centraal mo
ment nemen in de analyse van de Sowjet· 
maatschappij, dan valt op de eerste plaats 
het monoliete karakter van deze produktie· 
wijze op, en de moeilijk van elkaar te schei· 
den economische en politieke sfeer. Het 
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machtscamplex van staats- en partijappa

raat kan formeel in laatste instantie over 
alles beslissen wat er in die maatschappij 
politiek te beslissen valt. Er bestaat (te) 
weinig ruimte voor allerlei belangengroe
pen (vakbonden, vrouwen- en jongerenor
ganisaties, etc.) om hun belangen effectief 
op politiek niveau tot uitdrukking te bren
gen. We kunnen in het politieke systeem 
een zekere inflexibiliteit constateren, een 
onvermogen om zich aan te passen aan de 
zich wijzigende maatschappelijke omstan
digheden. 
Maar we weten ook dat de politieke leiding 
van de Sowjet-Unie, de Sowjet-maat
schappij niet vrijelijk naar haar wil kan 
vormen. De staats- en partijtop kan haar 
politiek niet los van de maatschappelijke 
krachten bepalen. Zoals ook de ontwikke
ling van de kapitalistische landen goeddeels 
onderworpen is aan de logica van de pri
vate kapitaalsaccumulatie (niet determinis
tisch op te vatten in de zin dat ze niet te 
be"lnvloeden zou zijn door andere factoren 
dan 'het kapitaal'), zo worden ook de soci
alistische maatschappijen bewogen door 
maatschappelijke krachten, waarop de 
politieke leidingen maar in zeer beperkte 
mate grip hebben. Er kan zelfs gezegd 
worden, dat de verschillende politieke 
stromingen veeleer dragers zijn van ver
schillende maatschappelijke krachten dan 
dat zij het maatschappelijke krachtenveld 
beheersen. 

Het gedrag van de heersende klasse in de 
kapitalistische landen is functioneel ver
bonden met economische processen, die 
zich onafhankelijk van de wil van individu
ele kapitalisten voltrekken. Binnen de kapi
talistische produktieverhoudingen is de 
centrale, onverzoenbare tegenstelling die 
tussen privaat kapitaal en loonarbeid. 3 

Hieruit vloeit een uiteindelijke onverzoen
bare tegensteling voort tussen arbeiders
en kapitalistenklasse. De beschikkings
macht die de kapitalisten (en eventueel 
managers) over de produktiemiddelen 
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uitoefenen staat ten dienste van het kapi
taalsbelang. 

Er wordt wel eens gezegd (door bijvoor
beeld Siep Stuurman in 'het reëel bestaan
de en het noodzakelijke socialisme') 4 dat 
de Sowjet-Unie eigenlijk ook een heersende 
klasse kent die in wezen op dezelfde manier 
tegenover de onderdrukte klassen staat als 
de heersende klasse in de kapitalistische 
landen. Het beslissende criterium zou 
immers de beschikkingsmacht over de 
produktiemiddelen zijn en dààrmee is toch 
ook de fundamentele en onoverbrugbare 
belangentegenstelling tussen de heersende 
en arbeidersklasse gegeven? Maar het 
gaat er juist om in dienst van welk belang 
die beschikkingsmacht uitgeoefend wordt. 
In de Sowjet-maatschappij kan, anders dan 
in de kapitalistische landen, niet verwezen 
worden naar een centrale antagonistische 
tegenspraak binnen de produktieverhou
dingen, die een onoverbrugbare belangen
tegenstelling tussen heersende elite en 
arbeidersklasse tot gevolg zou kunnen 
hebben. Hiermee is natuurlijk niet gezegd 
dat er binnen de Sowjet-produktiewijze 
geen tegenspraken zouden zijn. Deze zijn 
alleen van een ander karakter en hebben 

3. Het is de veelheid van private kapitaalsbelangen, 
die onderling vaak tegenstrijdig zijn, die de kapi
talistische economie een ongeordend en cha
otisch karakter geeft. Het is vooral de ongecoàr
dineerde investeringsplanning die periodiek 
economische crises veroorzaakt. Elke kapitalisti
sche ondernemer wenst uit concurrentie-over
wegingen de lonen in zijn bedrijf te drukken en 
doordat alle ondernemers dat willen (ook de on
dernemersorganisaties) wordt op de koopkracht 
in haar geheel druk uitgeoefend. Als die vervol
gens ook daalt, dalen ook de afzetmogelijkheden 
van de bedrijven waardoor de bovengenoemde 
kapitalisten weer in moeilijkheden komen. 
Het private kapitaal dat winstmaximilisatie zoekt, 
ten dele ook ten koste van ander privaat kapitaal, 
is het onbestuurbare, door de stroom meege
voerde schip waarop de kapitalistische onderne
mer vaart. De vrijheid van de ondernemer be
staat er uit dat hij naar eigen inzicht die winstmax
imilisatie zal nastreven. 

4. Stuurman, S. 'Het reëel bestaande en het nood
zakelijke socialisme', van Gennep, 1979. Hoofd
stuk 4. 
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een andere uitwerking dan die in de kapi

talistische maatschappijen. 

4. De eigen aard van de 
Sowjet-produktiewijze 

Dat de blokkeringsmechanismen in de 
Sowjet-produktiewijze anders uitwerken 
dan die in de kapitalistische maatschappij
en, wordt duidelijk uit de snelle industriali
satie op eigen kracht die met een plan
economie in de minder ontwikkelde landen 
mogelijk was, gepaard gaande met een 
snel emancipatie-proces van brede volks
massa's (alfabetisatie onderwijs, emanci
patie van de vrouw etc.). Dergelijke om
wentelingen zijn alleen in planeconomieën 
mogelijk geweest. De verdeling van de 
maatschappelijke rijkdom stond niet meer 
in functie van de private accumulatie van 
kapitaal. 
Maar ook in de Sowjet-produktiewijze is er 
een geweldig machtsprobleem dat een 
verdere ontwikkeling van dat maatschap
pijtype belemmert. Vooral economen 
hebben gewezen op de blokkeringsmecha
nismen die in de politieke structuren van 
de socialistische landen besloten liggen. 
Als de politieke leiding bijvoorbeeld een 
decentralisatie van bevoegdheden en een 
economische democratie wilde bewerk
stelligen, zoals in Hongarije, waren de re
centralisatie-mechanismes (de kracht van 
de gevestigde, veelal bureaucratische 
belangen) zo sterk, dat er veelal maar 
weinig van deze voornemens terechtkwam. 
Michael Masuch is uitvoerig ingegaan op 
de vicieuze cirkels in de 'Sowjet-beslis
singswijze', rnechanismen die een door
braak naar meer aangepaste politieke en 
economische structuren bemoeilijken. 5 

Bij de Sowjet-maatschappij gaat het om 
een verstatelijkte produktiewijze, waarbij 
de voornaamste tegenstelling ligt tussen 
de pluriforme, dynamische maatschappe
lijke werkelijkheid en de monolythische 
organisatie van het maatschappelijke le
ven. 
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Een van de belangrijkste voorwaarden 
voor de reproduktie van een produktiewijze 
is de legitimatie van de maatschappelijke 
verhoudingen voor een grote meerderheid 
van de bevolking. Gebruikelijk was de 
situatie dat de ideologie van de heersende 
klasse de heersende ideologie was. Sinds 
1917 kennen we een nieuwe maatschappij
formatie, waarin bovengenoemde situatie 
uitzonderlijk lijkt. Een bezoek aan een van 
de socialistische landen maakt veelal snel 
duidelijk dat de ideologie van de heersende 
elite niet gedragen wordt door de meer
derheid van de bevolking, wat niet wil 
zeggen dat de meerderheid van de bevol
king van die landen geen socialistische 
maatschappij zou willen hebben. 
De subtiele wijze waarop in de kapitalisti
sche landen, in 'vrije' concurrentie, een 
heersende ideologie gevormd en uitge
werkt wordt, verspreid in 'vrije' keuze door 
de massamedia, en veelal gedragen door 
een aanzienlijk deel van de bevolking, 
staat in scherp contrast met de lompe en 
weinig effectieve wijze waarop de heersen
de elites in Oost-Europa veelal hun ideolo
gie onder het etiket 'marxistisch-leninisti
sche analyse' aan den volke presenteren. 6 

Dat kan mede door het gegeven dat diege
nen die in socialistische landen de ideologie 
van de heersende elite moeten uitdragen, 
zich weinig gelegen hoeven te laten liggen 
aan de publieke opinie. Machtsverhoudin
gen in socialistische landen zijn veelal 
makkelijker te doorzien (vooral voor intel
lectuelen) dan in kapitalistische landen het 

5. Masuch, M., 'De Sowjet-beslissingswijze. Een 
bijdrage tot de theorie van het reele socialisme', 
Tijdschrift voor Politieke Ekonomie, 1982, 5 (3), 
pp. 89-121. 

6. Het opleggen van de traditionele 'marxistisch-le
ninistische' dogmatiek als heersende 1deolog1e 
is zeer ineffectief gebleken en deze ideologie is 
meer en meer aan erosie onderhevig. Er is spra
ke van een ontideologisering (met name in Hon
garije zichtbaar) en een naar voren komen van 
nieuwe varianten van een ideologie van de heer
sende elite waarbij het nationalisme kenmer
kend is (met name zichtbaar in Roemenië). 
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geval is; de machtsuitoefening neemt 
mede hierdoor ook openlijker vormen aan. 

Er zijn meer bijzonderheden aan de Sowjet
produktiewijze waarop hier niet verder kan 
worden ingegaan. We beperken ons tot 
een tweetal factoren die bij het beoordelen 
van de buitenlandse politiek van de Sowjet
Unie van belang zijn: 
a) Het bewapeningsproces in de Sowjet
Unie verloopt volgens andere patronen 
dan in de Verenigde Staten. Kenmerkend 
voor het Militair Industrieel Complex in de 
Verenigde Staten is de verstrengeling (ook 
in de vorm van personele unies) van le
gertop, politiek establishment en de wa
penindustrie. De belangrijkste en bepalen
de kracht in dit complex vormt de wapen
industrie die naar winstmaximilisatie en 
afzetvergroting streeft. Hoewel beslissin
gen over de ontwikkeling en produktie van 
nieuwe wapensystemen op politiek niveau 
genomen worden, worden deze opgedron
gen door de legertop en vooral door de 
wapenindustrie, die bijvoorbeeld smeer
gelden tot haar beschikking heeft. 
In de Sowjet-Unie vormt de wapenindustrie 
geen belangrijke pressiegroep. Zij hoeft 
geen markt voor haar produkten te verove
ren (concurrentie en winstmotief spelen 
geen rol) en zij heeft er geen belang bij als 
zij op eigen initiatief nieuwe wapensyste
men ontwikkelt. De legertop vormt meer 
een zelfstandige factor bij de politieke 
besluitvorming, maar studies door wester
se wetenschappers naar het bewapenings
praces in de Sowjet-Unie maken aanne
melijk dat de partijtop de belangrijke be
slissingen neemt. In zekere zin heerst in de 
Sowjet-Unie, ook op dit terrein, het primaat 
van de politiek, in tegenstelling tot de 
situatie in de kapitalistische landen.' 

b) De Sowjet-Unie heeft, evenals andere 
socialistische staten, buiten de grenzen 
geen grote economische belangen (het 
gewicht van de buitenlandse handel even 
buiten beschouwing gelaten). Zij exploiteert 
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niet, zoals de kapitalistische mogendheden 

dat doen, de rijkdommen van de landen 
van de Derde Wereld. De handel tussen de 
Oosteuropese socialistische landen en de 
Derde Wereld is minimaal. De import van 
de Oosteuropese landen van de COMECON 
uit de markteconomieën onder de ontwik
kelingslanden bedroeg in 1979 1,1% van 
de wereldhandel. Voor de import van de 
ontwikkelde kapitalistische landen uit de 
markteconomieën onder de ontwikkelings
landen was dit percentage 18,9%. 
Voor de invloedssfeer van de Sowjet-Unie 
bestaat er momenteel geen uitbuitingsre
latie. Gedurende de zestiger en zeventiger 
jaren moest de Sowjet-Unie zelfs op haar 
COMECON-partners (waartoe ook Vietnam 
en Cuba zijn gaan behoren) toeleggen (als 
we uitgaan van de wereldmarktprijzen) 8 

Hierboven zijn twee belangrijke verschil
punten met ontwikkelde kapitalistische 
landen genoemd, waar het gaat om deter
minanten van de buitenlandse politiek. 
Natuurlijk zijn er ook overeenkomsten (rol 
van nationalisme, de militaire logica van 
het zich voorbereiden op het slechts denk
bare geval ... ) en die overeenkomsten wor· 
den juist (en alleen) genoemd door diege
nen die de Sowjet- en Amerikaanse bui
tenlandse politiek op één lijn willen stellen 
en in wezen bepaald zien door dezelfde 
factoren. Maar het slechts noemen van 

7. Zie voor een analyse van het bewapeningspro
ces in de Sowjet-Unie: Oost Europa Verkennnin
gen, nummer 69 (oktober 1983) dat geheel ge
wijd is aan dit onderwerp, met bijdragen van on
der meer David Holloway, Julian Cooper, Dieter 
Lutz en Laurens Hoogenbrink. 
Verder: een interview met Zhores Medvedev 
over bewapeningsdynamiek in de Sowjet-Unie, 
in Oost Europa Verkenningen nr. 70 (december 
1983). en het boek van David Holloway over 'The 
Soviet Union and the Arms Race' (Londen 1983), 
dat binnenkort in het Nederlands uitgegeven 
wordt. 

8. Zie Boot, P. 'De Sowjet-Unie en Oost Europa-in
tegratie of onderwerping' SUA WOEP. 1982, 
p.130 en 
Ellman, M. 'De ekonomiese krisis in de Sovjet 
Unie', Oost Europa Verkenningen nr. 48 (april 
1980). p. 45-51. 
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overeenkomsten (of verschillen) maakt 
nog geen analyse. 

5. Historische argumenten 

Ondanks alle onrechtvaardigheden in, en 
oorlogen tussen de socialistische landen, 
betekenen deze landen mijns inziens een 
belangrijk positief gegeven en een grote 
hoop in de strijd voor het socialisme en 
voor vrede. Behalve op een analyse van de 
aard van socialistische maatschappijen is 
deze visie vooral gegrond op de historische 
ervaring. 
Het was de Sowjet-Unie, die met haar 
twintig miljoen doden en een geruïneerd 
land het voornaamste gewicht van de 
Tweede Wereldoorlog gedragen heeft en 
de beslissende factor is geweest bij het 
verslaan van de nazi's. Heel bewust richtten 
de nazi's hun belangrijkste krachten tegen 
de eerste socialistische staat. 
Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog 
lieten de Verenigde Staten, die als veruit de 
machtigste staat uit de Tweede Wereldoor
log tevoorschijn waren gekomen, de Sow
jet-Unie weten dat het bondgenootschap 
ten einde was. De atoombommen op Hiros
jima en Nagasaki waren ook bedoeld als 
dreigement tegen de Sowjet-Unie, die op 
het punt stond om volgens afspraak Japan 
binnen te trekken 9 

Hoewel de Sowjet-Unie met een zwaar 
getroffen bevolking en een geruïneerde 
economie uit de oorlog kwam, was zij een 
grootmacht geworden, met het grootste 
leger aller tijden. En die militaire macht 
was de beslissende factor bij het ontstaan 
van een reeks van socialistische staten in 
Oost-Europa. De Joegoslaven, evenals de 

9. Zie Akkermans H., 'De atoombommen op Hiros
jima en Nagasaki', in N-bom bulletin mei juni 
1978. 
Voorts de memoires van Truman en Byrnes 
(staatssecretaris onder Truman) en Saburo Ku
gai 'The nuclear umbrella in East Asia' (opgeno
men in 'Exterminism and Cold War' - Verso 
Editions 1982) 
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Chinezen, bevrijdden zichzelf van hun 
buitenlandse en binnenlandse onderdruk
kers, maar het militaire gewicht van de 
Sowjet-Unie was toen al een gegeven 
waar de imperialisten ernstig rekening 
mee moesten houden. Bovendien werden 
zij geconfronteerd met een instabiele situ
atie in vele ontwikkelde kapitalistische 
landen, waar de arbeidersbeweging en de 
afkeer van kapitalistisch wanbeheer zeer 
sterk waren. 
Hoewel de Sowjet-Unie als militaire groot
macht versterkt uit de Tweede Wereldoor
log tevoorschijn was gekomen, bleef zij 
lange tijd veruit inferieur ten opzichte van 
de ontwikkelde kapitalistische staten, in 
economisch zowel als in militair opzicht. 
De kapitalistische landen zouden een on
gekende economische hoogconjunctuur 
bel~ven, een opgaande economische golf 
van ongeveer 25-30 jaar, die het welvaarts
peil van de bevolkingen in de kapitalisti
sche landen aanzienlijk zou vergroten. 
Alhoewel de groeitempi van de socialisti
sche economieën doorgaans hoger waren, 
was vooral in Europa de aantrekkingskracht 
van de kapitalistische landen op bevolkin
gen van de Oosteuropese socialistische 
landen geweldig. 
Aan de andere kant raakte als gevolg van 
(de beeldvorming van) de maatschappelijke 
werkelijkheid in de Oosteuropese staten 
het idee van het socialisme bij grote delen 
van de Westeuropese bevolking in diskre
diet. 

De Amerikanen hadden tot 1949 het 
atoommonopol ie, maar ook toen de Sow
jet-Unie het atoomwapen tot haar beschik
king kreeg, duurde het nog enige tijd voor
dat zij effectieve overbrengingsmiddelen 
had. In 1958 kregen de Sawjets een inter
continentale raket waarmee zij voor het 
eerst de Verenigde Staten konden bereiken. 
Deze eerste intercontinentale raketten 
betekenden nog nauwelijks een bedreiging 
voor de Verenigde Staten; de Sowjet-Unie 
kon toen nog geen vernietigende vergel-

! ! 
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dingsslag op Amerikaans grondgebied 
toebrengen (begin 1962 had de Sowjet
Unie nog slechts 4 intercontinentale raket
ten geplaatst) 10 De Sowjet-Unie richtte 
zich aanvankelijk vooral op de ontwikkeling 
van middellangeafstandsraketten (SS-4 en 
SS-5). 

Aan het eind van de vijftiger jaren legden 
de Verenigde Staten een ring van atoom
bases rondom de Sowjet-Unie aan. De 
Amerikanen maakten ook politiek gebruik 
van hun nucleair overwicht. De Verenigde 
Staten hebben tot nu toe twintig maal 
gebruik gemaakt van een directe atoom
dreiging (meestal in de vorm van atoom
alarm), waarvan zeventien maal voor medio 
1963. Van deze zeventien keer hadden 
zestien atoomalarms direct betrekking op 
het Oost-West-conflict. 11 De Sowjet-Unie 
heeft slechts eenmaal gebruik gemaakt 
van een atoomalarm, ten tijde van de 
Cuba-crisis. Toen bleek overduidelijk de 
Amerikaanse superioriteit: de Sowjet-Unie 
kon niet hetzelfde doen als de Verenigde 
Staten eerder met de Sowjet-Unie deed, 
namelijk atoomraketten bij haar grenzen 
plaatsen. 

Pas sinds het eind van de zestiger jaren is 
er sprake van een nucleair-strategische 
pariteit tussen de Verenigde Staten en de 
Sowjet-Unie, een situatie van wederzijds 
verzekerde vernietiging. Dit betekent niet 
dat de Sowjet-Unie dezelfde militaire mo
gelijkheden als haar tegenstanders had 
gekregen, die in veel opzichten superieur 
bleven. Maar, en dat was heel belangrijk, 
de Verenigde Staten kon dan de Sowjet
Unie minder makkelijk 'geloofwaardig' met 
het atoomwapen dreigen, omdat ze zeker 
een koekje van eigen deeg terug zouden 
krijgen in geval van een atomaire aanval. 
Door zijn toegenomen militaire kracht kon 
de Sowjet-Unie ook makkelijker in de Derde 
Wereld optreden. De militaire steun die de 

10. Holloway, D., 'The Soviet Union and the Arms 
Race', Yale University Press, Londen 1983, p. 43. 

11. Holloway, D., o.c., p. 51. 
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Sowjet-Unie aan de jonge socialistische 

staten gaf, was voor deze staten veelal van 
essentieel belang. Ook waar geen sprake 
was van directe militaire steun, bemoeilijkte 
de rugdekking die de Sowjet-Unie gaf een 
militair ingrijpen van de imperialistische 
mogendheden. 
Velen zullen tegenwerpen dat de Sowjet
Unie ook wel rechtse, soms uiterst rechtse 
regimes in de Derde Wereld steunde en de 
progressieve bewegingen in die landen 
daarmee tegenwerkte. Enkele voorbeelden: 
Oeganda onder Am in, het Argentinië van 
de generaals, de steun aan lndira Ghandi 
van India, de hartelijke betrekkingen tussen 
de Sowjet:Unie en een aantal Arabiese 
regeringen die hun eigen communisten 
vervolgden. 

In bovengenoemde gevallen botst veelal 
het staatsbelang (of grootmachtsbelang) 
van de Sowjet-Unie met de belangen van 
de progressieve bewegingen in genoemde 
landen. Maar dat neemt niet weg dat de 
krachtsverhoudingen in de wereld zodanig 
zijn, dat ontwikkelingen in socialistische 
richting al snel botsen met imperialistische 
belangen. Jonge socialistische staten zijn 
voor een bescherming tegen imperialisti
sche bedreiging veelal aangewezen op de 
steun van de andere socialistische staten. 
Dit is ook een aspect van de 'blokken logica', 
een parapluwerking waar geen enkele 
socialistische beweging in de kapitalistische 
wereld aan voorbij kan gaan. 

De golf van revolutionaire omwentelingen 
gedurende de zeventiger jaren was voor 
de Verenigde Staten een van de belangrijke 
redenen de Sowjet-Unie weer in het defen
sief te dringen en te trachten een nucleair
strategische superioriteit te verkrijgen. 
Hiermee zou de Sowjet-Unie gechanteerd 
kunnen worden en daardoor gedwongen 
af te zien van rugdekking aan anti-imperi
alistische bewegingen (of -staten) in de 
Derde Wereld. 
Zo gezien heeft het nucleair potentieel van 
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de Sowjet-Unie een andere functie dan het 
Amerikaanse. De bewapening is de Sowjet
Unie opgedrongen en defensief van karak
ter. De Sowjet-bewapening vervult ook de 
functie van tegenwicht ten voordele van 
de met de ontwikkelde kapitalistische staten 
in conflict gekomen en door deze laatsten 
uitgebuite staten. Niet het 'bovenmenselij
ke' gevaar van het kernwapen op zich 
vormt de voornaamste bedreiging van de 
wereldvrede, maar de met kernwapens 
dreigende ontwikkelde kapitalistische 
staten die verenigd zijn in de NAVO, met 
de Verenigde Staten voorop. Wat de ver
houding Warchaupact-NAVO betreft is er 
een duidelijk antwoord te geven op de 
vraag 'wie bedreigt wie7'. 
In dit perspectief gezien zou het goed zijn 
als communisten de zich socialistisch 
noemende staten, die kapitalistische ver
houdingen te boven zijn gekomen, soci
alistisch blijven noemen om duidelijk te 
maken dat zij deze staten als deel van de 
socialistische beweging blijven zien, zonder 
de misdaden die in naam van het socialis
me zijn begaan daarmee goed te keuren. 
Het afschaffen van het predikaat 'socialis
tisch' zou het voor Nederlandse commu
nisten alleen maar gemakkelijker maken 
de socialistische staten geen functie meer 
toe te kennen in de wereldwijde strijd voor 
socialisme en vrede. Communisten zouden 
er zich te gemakkelijk van af maken als ze 
alléén hun afschuw uitspreken over het 
vermoorden van miljoenen onder Stalin 
en over het lot van de hedendaagse dissi
denten en vervolgens zeggen: dààrmee 
hebben wij niets te maken. Het gaat er dan 
ook om duidelijk te maken dat maatschap
pelijke vooruitgang in socialistische landen 
gepaard kan gaan met repressie van de 
kant van de staat. 

6. Een wereldwijde strijd tussen 
socialisme en kapitalisme 

Tot voor kort was onder communisten het 

19 

besef vrij algemeen dat er sprake is van 

een wereldwijde strijd tussen krachten 
verbonden met het kapitalisme en krachten 
voor het socialisme. Dit besef was sinds 
tientallen jaren een basisgegeven van de 
internationale verhoudingen, dat steeds 
meer gewicht kreeg naarmate het gebied 
waar het kapitalisme en imperialisme op 
haar grenzen stootte, groter werd. 
Het erkennen van dit grondpatroon houdt 
overigens niet in dat allerlei krachten een
duidig in het een of andere 'kamp', of 
beter gezegd, bij de een of andere pool 
ingedeeld zouden kunnen worden. Deze 
versimpeling of karikatuur van de marxisti
sche theorie had in het verleden veel aan
hang en vond haar theoretische uitdrukking 
in de twee-kampenleer van Stal in, waarbij 
een ieder die het niet met de Sowjet-Unie 
eens was (ook op ondergeschikte vraag
stukken) in het kamp van de vijand geplaatst 
werd. 
Hiertegenover kan een vruchtbaarder 
benadering gesteld worden. Aan de ene 
pool kunnen vooral de krachten in de 
hoogst ontwikkelde kapitalistische landen 
gelokaliseerd worden: hieronder vallen op 
de eerste plaats de multinationale ondene
mingen, het internationale bankkapitaal en 
de regeringen van genoemde landen, voor 
zover het grootkapitaal zich hiervan be
dient. Aan die kant staan de blinde krachten 
die de ontwikkeling van de kapitalistische 
produktieverhoudingen bepalen. Deze 
veroorzaken momenteel in de NAVO-staten 
een levensgevaarlijke bewapening. 

Aan de andere kant staan de mensen, 
bewegingen en staten die in conflict zijn 
gekomen met en zich teweer stellen tegen 
genoemde, haast demonische krachten, 
die het voortbestaan van de mensheid be
dreigen. 
Aan de orde is een bondgenootschap van 
alle genoemde tegenkrachten. Centraal in 
dat bondgenootschap staan de krachten 
die een alternatief voor die kapitalistische 
produktiewijze voor ogen hebben. Dat zijn 
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de socialistische krachten, die verklaren 
waarom een betere maatschappij die de 
kaders van de kapitalistische maatschappij 
te boven gaat, mogelijk en noodzakelijk is. 
Verbonden met, en ten dele resultaat van 
de socialistische beweging zijn de socialis
tische staten, die het voornaamste tegen
wicht zijn gaan vormen van de hoogst
ontwikkelde kapitalistische staten. 

Door de dynamiek in de internationale· 
verhoudingen en als gevolg van de politiek 
van de imperialisten zijn de naar sociale 
rechtvaardigheid en nationale onafhanke
lijkheid strevende volkeren veelal, zonder 
dat ze dat zelf misschien willen, gedwongen 
steun te zoeken bij de Sowjet-Unie en haar 
bondgenoten. In die zin bestaat er nog 
steeds een tweepoligheid in de wereldpoli
tiek, alhoewel niet duidelijk van twee kam
pen gesproken kan worden. Tegelijkertijd 
is er sprake van een steeds sterker wor
dende multi-polarisatie op het wereldpoli
tieke toneel. Gewezen kan worden op de 
opkomst van de Derde Wereld landen, op 
de OPEC en regionale machten als India, 
Brazilië, etcetera. Maar ook op de opkomst 
van Japan, de EEG en het uiteenvallen van 
het vroeger zo gesloten blok rondom de 
Sowjet-Unie. Er is dus tegelijkertijd sprake 
van een zekere enkelvoudige tweedeling 
en een tendens tot multi-polarisatie. 

Hierboven is een korte toelichting gegeven 
op de stelling van de wereldwijde strijd 
tussen kapitalisme en socialisme meer om 
aan te geven dat de polen (vooral die van 
het 'socialisme') heel diffuus zijn en dat het 
schema misschien verhelderend is om 
hoofdlijnen aan te duiden in een wereld 
waar de overgang van kapitalisme naar 
socialisme aan de orde is, dan dat met 
deze kernachtige samenvatting van een 
marxistische zienswijze op de internatio
nale verhoudingen dé sleutel is gevonden 
voor de analyse van heel concrete gebeur
tenissen op het internationale vlak. 
En, om terug te komen op het ontwerp-
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partijprogramma, dààrin is bovengenoem
de fundamentele notie geheel en al verla
ten. Elk perspectief op een slagen van de 
wereldwijde strijd voor het socialisme 
wordt hiermee ontnomen. 

7. De socialistische staten als 
bondgenoten 

De waardering van ontwikkelingen in de 
socialistische landen wordt dermate be.ln
vloed door het politieke krachtenveld in 
het kapitalistische Nederland, dat ook 
dààrover, in één adem, gesproken moet 
worden. Want is er een ander onderwerp 
dat zo ideologisch geladen en zo contro
versieel is? 
Sinds het ontstaan van de Sowjet-Unie zijn 
vanuit de heersende klassen in de kapita
listische landen de socialistische staten 
voorgesteld als verderfelijke, op expansie 
beluste staten die hun eigen bevolking 
terroriseren. Maatschappijen die kapitalisti
sche verhoudingen te boven zijn gekomen 
worden door de kapitalistenklasse, alleen 
al door hun bestaan, als bedreigend gezien 
en ook als zodanig behandeld. Het door 
Reagan voorstellen van Nicaragua (dat 
overigens lang niet alle kapitalisten wil 
onteigenen) als een bedreiging voor de 
veiligheid van de Verenigde Staten, is 
typerend. Met name in tijden van spanning 
wordt dit vijandbeeld opgepoetst, dit alles 
in de strijd tegen de socialistische beweging 
en ter bestendiging van kapitalistische ver
houdingen. 

Ook diegenen die heel bewust tegen het 
kapitalisme kiezen, beoordelen niet bij 
voorbaat zonder vooringenomenheid de 
ontwikkelingen in de Sowjet-Unie en ande
re socialistische landen. Dan heb ik het 
niet op de eerste plaats over het (zeer 
geringe) aantal mensen dat in de Sowjet
Unie 'gelooft'. Dan wordt vooral gedoeld 
op diegenen die zich verplaatsen in de 
positie van de in de Sowjet-Unie onder-
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drukte dissidenten en alleen de verstikken

de werking voelen van de almacht van de 
bureaucratie en de onmacht van de indivi
duele burger die met de willekeur van die 
bureaucratie geconfronteerd kan worden. 
Zij beoordelen alleen van dààruit de ont
wikkelingen in de Sowjet-maatschappij. Dit 
kan leiden tot een volstrekt verabsoluteren 
van het criterium 'vrijheid van meningsui
ting', hoe belangrijk die vrijheid ook moge 
zijn. Dan wordt in het licht van een alom 
heersend, anoniem staatsapparaat al het 
andere oninteressant en kan dat staatsap
paraat slechts als vijandelijk voor alle pro
gressieve krachten gezien worden. 

Juist binnen links intellectuele kringen in 
Nederland blijkt de afkeer van de Sowjet
Unie zo groot dat elke verbintenis met die 
verderfelijk geachte staat afgewezen 
wordt. Ook een bondgenootschap op basis 
van concrete en beperkte belangen, zoals 
het vermijden van een nieuwe ronde in de 
wapenwedloop, wordt dan afgewezen. 
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Met 'de duivel' werk je niet samen. 
Zouden juist communisten deze houding 
niet af moeten wijzen? 
Maar dan is er ook binnen de CPN een 
andere houding ten aanzien van de soci
alistische landen noodzakelijk. Daarin past 
geen karikaturiseren van opvattingen die 
op de een of andere manier de socialisti
sche staten een positieve rol toekennen. 

Was er tijdens het laatste congres een 
toonaangevende stroming die de socialis
tische staten uitdrukkelijk niet als 'natuurlij
ke bondgenoten' zag (een formulering die 
eerder nooit door de communistische 
partij gebruikt is), nu lijkt een stroming in 
de partij zich hard te maken voor de opvat
ting 'de socialistische staten natuurlijk 
geen bondgenoten'. Hopelijk dat het ko
mende congres een diepgaander analyse 
van de rol van socialistische staten maakt. 

Hans van Zon, 
28 november 1983 

Ambtenarenstakingen 
en het program 

Alle ervaringen van de ambtenarenstaking 
zijn nog niet bijeengebracht en conclusies, 
zeker in relatie tot het ontwerp-partijpro
gram van de CPN hebben in dit artikel dus 
een voorlopig karakter. Toch kunnen er nu 
al enige belangrijke elementen uit deze 
omvangrijke strijdperiode naar voren wor
den gebracht. Het zijn elementen, die ik wil 
toetsen aan enkele onderdelen van het 
program, o.a. hoofdstuk 111 par. 6 over 'De 
complexe samenstelling van de arbeiders
klasse'. Het hoofdstuk zelf draagt de titel 
'Nederland, maatschappij in beweging'. 
Dus moet ook de ontwikkeling van de 
arbeidersklasse in zijn beweging worden 
geplaatst. De nadruk in deze paragraaf ligt 

op de enorme diversiteit binnen de wer
kende bevolking, de verschillen in strijd en 
organisatievormen, de wrijvingen en te
genstellingen die zich tussen de loonaf
hankelijke groepen voordoen. Terwijl de 
paragraaf aan de ene kant vaststelt dat er 
geen verdeling gemaakt kan worden tussen 
belangrijke en niet belangrijke groepen 
wordt aan de andere kant een essentiële 
rol aan de traditionele arbeidersklasse uit 
het directe produktieproces toegekend. 

Afnemende verschillen 

De vraag kan gesteld worden, niet of zin 
voor zin in de paragraaf klopt maar of de 
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strekking van het geheel wel in overeen

stemming is met de ontwikkeling van de 
brede arbeidersklasse. Ligt het accent in 
dit stuk niet te veel op de verschillen7 
Heeft het niet te veel het karakter van een 
sociologische determinatie en geeft het 
niet te weinig een politiek perspectief aan 
een verheugende ontwikkeling die zich 
eind 1983 zo duidelijk openbaarde7 
De beschrijving van de complexe samen
stelling lijkt meer een wat overtrokken 
reactie op de eenheidspropaganda die de 
CPN vroeger nog wel hanteerde. Mocht 
destijds nog wel eens wat gemakkelijk 
over de gedetailleerde aspecten binnen de 
arbeidersbeweging zijn heengelopen, nu 
lijken deze verschillen wel wat opgeblazen. 
Zijn de verschillen binnen de loonafhanke
lijke bevolkingsgroepen toe- of afgenomen7 
Het plaatsen van deze vraag in een wat 
ruimer verband werpt mogelijk een ander 
licht op een en ander. 
Laten we eerst de verschillen in inkomens
positie nemen. 

Een (extreem) voorbeeld. Mijn vader ver
diende als hooggeschoolde diamantbe
werker in 1929 zestig gulden per week. Wij 
bewoonden een fraai huis en er was zelfs 
een dienstbode I Op hetzelfde ogenblik 
verdiende een veenwerker in de Peel, 
levend in een hut zonder waterleiding, 
elektrisch licht of gasaansluiting, drie gul
den per week. 
In 1930 ging de diamantindustrie failliet, 
maar mijn vader verdiende als grondwerker 
in de werkverschaffing als Amsterdammer 
uitgezonden naar Friesland, méér dan een 
geschoolde metaalbewerker op een rijwiel
fabriek in Heerenveen. In de Amsterdamse 
bouw en metaal werden lonen verdiend 
die het drievoudige van een steunuitkering 
bedroegen. Ook na 1945 bleven de lonen 
in ons land in verschillende groepen inge
deeld. Hoe kleiner de woonplaats hoe 
lager het loon. Dit werd in officiële CAO's 
bevestigd. 
In de periode van Den Uyls nivelleringspo-
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litiek zijn de minimum inkomens fors op
getrokken. Ook hierdoor zijn de reële in
komensverschillen tussen de verschillende 
groepen van loonafhankelijkenen uitke
ringsgerechtigden aanmerkelijk vermin
derd. 

Strijdmethoden 

Dat nieuwe groepen, nieuwe strijdmetho
den en nieuwe organisatievormen hanteren 
moet ook niet overtrokken worden. Bouw
vakkers liepen te hoop tegen de Telegraaf 
en hetzelfde deden de ambtenaren. Het 
schilderen van leuzen op muren en kaden 
werd vervangen door het 'schilderen van 
leuzen in neonlicht' door ambtenaren van 
het Zuidhollandse provinciehuis. Zoals 
fabriekspoorten werden afgesloten, sloten 
ambtenaren het stadhuis. Barricades wer
den gevormd door auto's van gemeentelij
ke diensten, wachtposten werden uitgezet, 
stiptheidsacties doorgevoerd maar ook 
heel traditioneel werden er vergaderingen, 
meetingen en demonstraties gehouden al 
of niet vergezeld van petities. In alle om
standigheden komt het neer op de vorming 
van macht. En wat dat betreft zijn de ver
schillen tussen 'oude' en 'nieuwe' groepen 
uit de arbeidersklasse niet zo groot. Ook 
het leerproces van wat kan en niet kan 
loopt langs dezelfde lijnen. 
Maar het feit op zichzelf dat nieuwe groepen 
in staking gaan, massaal en langdurig, 
wijst in de richting van een steeds verder 
samengaan van alle groepen loonafhanke
lijken. In de crisis van de jaren dertig bleven 
deze groepen hoofdzakelijk buiten de strijd 
en namen vaak een tegen acties gerichte 
houding aan. 
Zonder de spanning binnen de bonden of 
tussen de bonden onderling te willen ont
kennen mag tevens worden vastgesteld 
dat de eenheid in de vakbeweging de 
laatste decennia steeds verder is gegroeid. 
De versplintering tot tientallen kleine bond
jes is afgenomen. De FNV is uitgegroeid 
tot dé vakbeweging in ons land. En dat 
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geeft wel een ander beeld in vergelijk met 
vroegere jaren toen organisatorische ver
snippering uitgroeide tot ware ophitsing 
en vechtpartijen op de werkvloer. 
Ook de déconfessionalisering heeft bijge
dragen tot een groeiende eenheid binnen 
de werkende bevolking, zowel in het denken 
van de mensen zelf als in de organisatori
sche vormgeving. Mandementen en alles 
wat daarmee samenhing zijn reeds langere 
tijd verdwenen. 

De sociale status van reeksen beroepen is 
naar elkaar toegegroeid. De omvang van 
de moderne communicatie-middelen en 
de dienstverlening, al of niet in handen 
van de overheid, heeft geleid tot een mas
sale opname in deze sector van kinderen 
uit kringen van traditionele arbeidersgezin
nen. De keurige loketbeambte in pak met 
krijtstreep en effen stropdas kon zonder 
meer worden opgevolgd door elke wille
keurige en kleurige punker. Ook het toege
nomen gebruik van reeksen openbare 
organisaties op het gebied van reizen, 
sport, cultuur en gespecialiseerde hobby's 
hebben geleid tot een sociale vermenging 
van alle lagen van de loonafhankelijke 
bevolking (ook met de kleine zelfstandi
gen). 

Doemdenken 

Dat kan allemaal wel zo zijn zeggen som
migen, maar die wijzen dan tegelijk naar 
een uiterst sombere toekomst, die de ver
schillen weer fors zou kunnen doen toene
men. Dan volgt een maatschappijschets 
met miljoenen ongeschoolde, deels werk
loze en niets verdienende Nederlanders en 
een kleine machtige rijke bovenlaag van 
hooggeschoolde technici. Dit is een voor
beeld van doemdenken. Het geeft blijk van 
een pessimistische kijk op de mogelijkhe
den van een modemiserende technische 
ontwikkeling zoals die al eerder bij de 
invoering van de stoommachine en van 
elektriciteit en elektromotor is meegemaakt. 
Het geschetste panorama houdt geen 
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rekening met een interne economische 
ontwikkeling, die via het massale gebruik 
van hoog geavanceerde technieken een 
nieuwe stimulering voor de werkgelegen
heid kan opleveren (2 112 miljoen Amerika
nen alleen al verdienen hun brood in de 
sector van reparatie van elektrotechnische 
huishoudelijke apparaten). Het houdt ook 
geen rekening met de mogelijkheden die 
de bevolking heeft om op bepaalde techni
sche processen zelf in te werken. 

Macht 

Als één ding duidelijk is geworden, dan is 
het wel de macht van de werkers in de 
overheidssectoren. Een macht die zij zich 
in de afgelopen maanden ten volle bewust 
zijn geworden. Juist deze bewustwording 
is een van de belangrijkste verworvenhe
den van de actie, een element dat ook 
door Rietkerk en zijn kornuiten wordt door
zien. Tevergeefs trachten zij dit proces 
door gelegenheidswetgeving in te dammen 
en komen met bepaalde anti-stakingswets
voorstellen op de proppen. 
De macht van de loonafhankelijke bevol
king spreidt zich uit over steeds meer 
bedrijven en instellingen. Elke benadruk
king van een specifieke groep binnen de 
loonafhankelijken is aan verschuiving on
derhevig. 
Een staking bij de Hoogovens, deShellof 
de Rotterdamse haven brengt de grote 
ondernemer in verlegenheid. Maar een 
staking bij de PTI, elektriciteitsvoorziening, 
spoorwegen, verkeersleiders of douane 
brengt het grote kapitaal collectief in verle
genheid. 
De machtsvorming van de arbeidersklasse 
geeft bredere mogelijkheden en is nauw 
vervlochten met een moderne verzor
gingsstaat, die nu eenmaal ook de grote 
concerns verzorgt. 
Ook in het machtsvraagstuk is de geza
menlijkheid van de loonafhankelijke bevol
king gegroeid. 
Daarmee is haar betekenis bij progressieve 
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machtsvorming, bij meerderheidsvorming 

voor progressieve veranderingen, toege
nomen en heeft haar optreden in het totale 
politieke spectrum een groeiende betekenis 
gekregen. 
Essentieel voor de linkse doorbraakgroep 
is zijn schets van een maatschappij, die 
getypeerd wordt door sekse, rassen- en 
cultuurtegenstellingen. Deze typering zou 
dan de basis moeten vormen voor het 
maken van een analyse die tot nieuwe 
prioriteitsstellingen in politiek optreden 
zou moeten leiden. 
De ambtenarenstakingen, die in omvang, 
hardnekkigheid en politieke diepte zeer 
opmerkelijk waren, hebben aangetoond 
dat naast de vredesstrijd de beweging in 
ons land tegen de afbraak van loon, voor
zieningen en democratische rechten door 
de bevolking zelf als hoge prioriteit wordt 
aangewezen. En dat is een typering die 
met het doorbraakgebeuren weinig te 
maken heeft.' 
Daarbij zal het vermogen van de CPN en 
de goodwill die ze onder de loonafhankelij
ke groepen heeft, méér moeten worden in
gezet. 

Ons ontwerp-partijprogramma zou aan 
kracht winnen, wanneer het zich meer op 
deze strijdbare perspectieven zou oriënte
ren. 
De verrechtsing in Nederland is uit. Elke 
enquête toont een nieuwe opwaartse be
weging van links. 
Ook de CPN kan daarbij groeien, als het 
zich met nog meer kracht richt op wat in 
hoofdstuk zeven van ons programma 
wordt voorgesteld, als de CPN initiatiefne
mend en verenigend gaat optreden tussen 
maatschappelijke krachten die zich verzet
ten tegen de huidige kapitalistische onder
drukkingsverhoudingen. Daarbij is onder
linge solidariteit essentieel. Op die punten 
heeft onze partij de afgelopen maanden 
stappen ondernomen die vertrouwen 
geven voor de toekomst. 
De ervaringen van de ambtenaren- en 

trendvolgers-acties sluiten aan bij de lijn, 
die in het hoofdstuk 'De democratische 
weg naar het socialisme' is geschetst. 
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De acties tasten de hegemonie van de 
heersende maatschappelijke krachten in 
het staatsapparaat aan. Het gaat hier om 
een onderdeel van een revolutionaire weg, 
die machtsverhoudingen op verschillende 
niveaus op verschillende tijdstippen veran
dert. De bewustwording van dit proces is 
in de ambtenarenactie enorm toegeno
men. 

De theoriën van de staat als onderdruk
kingsmechanisme ten bate van de concerns 
zoals bij Lenin (Staat en revolutie) naar 
voren komen, worden in ons programma 
verder ontwikkeld op het niveau van een 
hoogontwikkelde kapitalistische verzor
gingsstaat. 
De democratische weg, die in het pro
gramma wordt voorgesteld, heeft zoals de 
toelichting duidelijk uiteenzet, niets te 
maken met illusies over e('n geleidelijke 
overgang naar het socialisme (waarbij 
men binnen het 'haalbare' gevangen blijft) 
en ook niets met links-radicale utopiën (die 
ons van werkelijke massastrijd zouden 
vervreemden en daarmee het machts
vraagstuk ook ontwijken). 

Deze opmerkingen over de strijd van amb
tenaren en uitkeringsgerechtigden en 
partijprogramma willen niet bedoeld zijn 
als een poging om even makkelijk en vlotjes 
over alle problemen binnen de loon- en 
uitkeringsafhankelijke groepen heen te lo
pen. 
Dat geldt zeker niet voor de seksenstrijd, 
een nieuw element in het verzet tegen 
deze maatschappij. In crisistijd staan vrou
weneisen onder zware druk. Juist nu zal 
de CPN het recht op een volkomen gelijk
waardigheid van de vrouw in economisch, 
sociaal cultureel, maar ook maGhtspositi
oneel opzicht moeten steunen. De proble
men die zich daarbij voordoen in de on
derlinge relatie met loonstrijd, met klas-
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senstrijd in de breedste betekenis, kunnen 

alleen maar door het opdoen van praktische 
ervaringen worden opgelost. Het niet 
erkennen van vrouweneisen of ze naar de 
achtergrond drukken betekent het paard 
achter de wagen spannen. Het gaat hier 
om een essentieel vraagstuk van perma-
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nente aard. Een eis van beschaving, die 
ook een permanente inspanning van com
munisten vereist. 

Max van den Berg 

De staking onderstreept tevens de noodzaak van 
nauwe samenwerking met socialistische werkers 
in bedrijven en instellingen. 

Democratie: van binnen 
uit naar buiten toe 

Het publiceren van een ontwerp-beginsel
program dat de pretentie heeft een per
spectief te bieden aan al diegenen die de 
gevolgen van het huidige rechtse beleid 
van CDA en VVD dagelijks aan den lijve 
ondervinden, is bepaald geen kleinigheid. 
We worden geconfronteerd met een beleid 
dat de bevolking op autoritaire wijze wordt 
opgelegd en dat daarmee een farce maakt 
van democratische verworvenheden en 
rechten in ons land. Een beleid ook dat de 
bestaanszekerheid van grote groepen van 
de bevolking op onaanvaardbare wijze 
aantast en dat er zelfs niet voor terugschrikt 
om, tegen de uitdrukkelijke wil van het 
overgrote deel van de eigen bevolking in, 
steun te blijven verlenen aan een nucleaire 
bewapeningspolitiek die het menselijk 
bestaan op zich in gevaar brengt. Het pro
gram geeft niet alleen de hoofdlijnen van 
onze politiek op deze en tal van andere 
vraagstukken aan, het is daarmee tevens 
een belangrijke bijdrage aan het debat in 
ons land over de ontwikkeling van een 
progressief alternatief voor het CDA/VVD
beleid en over de weg die daarbij gegaan 
moet worden. 

Democratie 

Het vraagstuk van democratie vormt een 
van de peilers waarop dit program steunt. 
Het feit dat dit thema als een rode draad 
door het program loopt, is illustratief voor 

de mate waarin het denken hierover zich 
in de partij ontwikkeld heeft. De stelling 
dat socialisme en democratie voor de CPN 
onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, 
betekent niet alleen een breuk met het 
verleden waar het gaat om opvattingen 
over 'de dictatuur van het proletariaat' en 
het 'eenpartijstelsel'; het is tevens een 
stelling die op een zeer consequente wijze 
in het program is uitgewerkt m.b.t. het 
economische, sociale en politieke leven, 
nu, maar ook onder socialistische verhou
dingen. 
Tegelijkertijd is het een vraagstuk waarbij 
in de CPN de linkerhand klaarblijkelijk niet 
weet wat de rechterhand doet. Aangeno
men dat het de linkerhand is, die de CPN 
altijd gebruikt heeft als vuist in haar optre
den voor behoud en uitbreiding van de
mocratische rechten, dan heeft de rechter
hand altijd gefunctioneerd als bankschroef 
om de interne partijdemocratie af te knij
pen. Weliswaar is het extreme in deze 
tegenstrijdigheid er een beetje vanaf; een 
opvallende mate van inconsequentheid 
kan de CPN op dit punt nog steeds verweten 
worden. Er worden onvoldoende conse
quenties getrokken uit de pleidooien voor 
democratisering van het maatschappelijke 
leven t.a.v. het democratisch gehalte van 
de partij zelf. 

Een zelfde soort tegenstrijdigheid doet zich 
voor t.a.v. het vraagstuk van de te volgen 
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strategie in het kader van progressieve 
machtsvorming. Dat het vraagstuk van 

progressieve machtsvorming een zo be
langrijk onderdeel vormt in het ontwerp
program, is op zich natuurlijk heel logisch 
gelet op de jarenlange discussies hierover 
in de partij. Daarmee wordt de principiële 
keuze van de partij voor coalitiepolitiek 
nog eens onderstreept en worden sceptici 
die beweerd hebben en nog steeds bewe
ren dat het hier slechts om een tactische 
zet zou gaan, gelogenstraft. 
Ondanks deze discussie en ondanks de 
vele ervaringen in de partij met dit vraag
stuk lijkt het erop dat er een stilstand, 
zoniet een terugval, is opgetreden in het 
denken hierover voorzover het de positie 
van de partij zelf betreft. Het program stelt 
teleur, omdat het blijft steken in de volstrekt 
onvoldoende, algemene formulering dat 
'de CPN zich ten doel stelt verstarde poli
tieke scheidslijnen, die samenwerking in 
de weg staan, te helpen overbruggen' (reg. 
126-128). 

Zonder meer een nobel en noodzakelijk 
streven, maar het gaat wel voorbij aan het 
debat dat momenteel binnen de partij en 
hèèèl links plaatsvindt over de vormen van 
samenwerking en de strategische opties 
die in dit debat een rol spelen. Sterker 
nog: het feit dàt het debat plaatsvindt, 
wordt hiermee zelfs niet erkend. 

Verdeeldheid 

Een ieder die de ontwikkelingen in de 
partij het laatste jaar goed gevolgd heeft, 
zal moeten erkennen dat de inconsequent
heid van de partij op de twee bovenge
noemde punten, alles te maken heeft met 
de bepaald niet rooskleurige situatie waarin 
de partij op dit moment verkeert. Onder 
druk van het debat in de partij heeft het 
partijbestuur er in meerderheid voor geko
zen, op deze punten, een duidelijke stel
lingname uit de weg te gaan. Hier speelt 
de angst voor verheviging van de me
ningsverschillen die er in de partij bestaan, 
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het partijbestuur parten. 
Het streven om ernstige conflicten in de 
partij te voorkomen, mag dan op zich 
misschien wel legitiem zijn, wanneer dat 
echter gepaard gaat met het omzeilen van 
duidelijke politieke stellingnames (wat iets 
anders is dan provocerende stellingnames) 
op dergelijke belangrijke punten, werkt 
zo'n opstelling averechts. 
Dit geldt temeer, daar de besluiten van het 
28e congres op het gebied van de partijde
mocratie en strategische keuzes in het 
proces van machtsvorming, voldoende 
handvaten boden en bieden voor verder 
politiek handelen. Ik wil op beide punten 
nader ingaan en pogen aan te geven in 
welke zin het februari-congres veranderin
gen zou moeten aanbrengen in de ontwerp
tekst m.b.t. deze punten. 

Het debat over een nieuwe opzet van de 
partijorganisatie, dat met de in het ontwerp 
geformuleerde uitgangspunten een aan
vang neemt en dat feitelijk pas goed op 
gang zal komen in de voorbereiding van 
het eerstvolgende reguliere congres waar 
nieuwe statuten e.d. vastgesteld moeten 
worden, heeft natuurlijk heel direct te 
maken met het nogal belaste denken in 
onze partij over organisatievraagstukken 
en de (nog steeds aanwezige) problemen 
in de partij om op een menselijke manier 
met elkaar om te gaan. 
Ik doel hiermee op het hele complex van 
opvattingen over deze zaken dat besloten 
ligt in de begrippen leninisme, democra
tisch-centralisme en stalinisme. Het gaat 
om patronen die ertoe geleid hebben dat 
mensen vanwege hun politieke opvattin
gen, die de partijleiding(en) onwelgevallig 
waren, in hun persoonlijke integriteit wer
den en worden aangetast. Deze praktijken 
zijn bepalend geweest voor de partijge
schieden is, voor de wijze waarop commu
nis'ten met elkaar omgingen en omgaan. 

De suggestie die in de programtekst op dit 
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punt gewekt wordt, nl.: 'dat dit program 
een kritische verwerking vormt van de 
geschiedenis (reg. 28-35), is op z'n zachtst 
gezegd nogal voorbarig. Bovendien wordt 
ze door de actuele situatie in de partij weer
legd. 
De vernieuwing die de afgelopen jaren in 
de partij gestalte heeft gekregen en waar
van dit ontwerp-program ook duidelijk de 
sporen draagt, staat momenteel onder 
grote druk in de partij. Dit ondanks het feit 
dat het laatste congres in overgrote meer
derheid de nieuwe koers van de partij 
onderstreepte. Een meerderheid die nog 
steeds aanwezig is in de partij. Toch zien 
we op dit moment dat het bestaan van een 
dergelijke meerderheid er niet automatisch 
toe leidt dat democratisch genomen be
sluiten die door die meerderheid gedragen 
worden, ook uitgevoerd worden. 
Tenminste niet, wanneer er een goed 
georganiseerde minderheid aanwezig is, 
die met het nodige verbale geweld haar 
eisen stelt en er op dit punt in lijkt te slagen 
de vernieuwing in de partij danig af te 
remmen en mogelijk zelfs te doen keren: 
'Terug in de zin van vooruit' heet dat dan. 

De initiatiefnemers van het Horizontaal 
Overleg van Communisten (HOC) hebben 
destijds niet alleen 'de kop genomen' om 
de ontevredenheid bij een gedeelte van de 
partijgenoten over het optreden van de 
partij op sociaal-economisch gebied, waar 
zeker het een en ander over op te merken 
was, te mobiliseren, ze hebben het debat 
ove; dat optreden (of om in hun termen te 
spreken het gebrek daaraan) belast, door 
het in termen van een machtsstrijd te 
trekken, waardoor dit debat al bij voorbaat 
gedoemd is te mislukken. Je kunt je bo
vendien afvragen waarom men niet ge
tracht heeft dit debat via de normale partij
kanalen aan te gaan, temeer daar een 
aantal van de centrale figuren in het HOC 
deel uitmaakten van het vorige partijbe
stuur. De overwegingen die hierbij een rol 
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gespeeld hebben laat ik maar even voor 
wat ze zijn. Van meer belang acht ik het 
ideologisch concept waarbinnen door het 
HOC oplossingen ontwikkeld worden en 
die er toe moeten leiden dat het optreden 
van de partij op het sociaal-economisch 
vlak verbetert. 
Terugkeer tot het revolutionair-marxisme, 
het in ere herstellen van het democratisch
centralisme, het opnieuw claimen en waar
maken van de voorhoederol door de partij 
en het herstellen van het contact met de 
arbeidersklasse (lees: dat gedeelte dat 
werkzaam is in de goederen producerende 
sector), vormen de belangrijkste ingrediën
ten van het Horizontale (con)(re)cept. Deze 
oplossingen zijn niet alleen achterhaald, ze 
zijn in de huidige maatschappelijke situatie 
volstrekt ontoereikend. Ze verhouden zich 
op geen enkele wijze met standpunten van 
de partij over coalitievorming, over de 
verhouding van de partij naar de verschil
lende maatschappelijke bewegingen. Ze 
houden ook geen rekening met het feit dat 
het niet alleen een probleem is binnen de 
CPN om een antwoord te vinden, maar dat 
hééél links met dit probleem te kampen 
heeft. Dat mag dan wel geen troost zijn, 
het is wel éen gegeven waarmee je reke
ning dient te houden. Alleen gezamenlijk 
kan links een alternatief ontwikkelen dat 
enig reëel perspectief kan bieden aan de 
mensen. 
Bovendien wordt in het HOC-concept ge
makshalve voorbijgegaan aan het failliet 
van deze politiek zoals bij de Tweede Kamer 
verkiezingen in 1977 overduidelijk werd 
aangetoond. Juist dat failliet en de daarmee 
gepaard gaande verkiezingsnederlaag van 
de partij vormde de aanleiding voor de 
vernieuwing van de pa rij in de laatste ja
ren. 

Methodes 

Waar het me in het geval van het HOC om 
gaat, is niet alleen dat ik van mening ben 
dat een dergelijke politiek geen perspectief 
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biedt en de partij zou degraderen tot een 
sectaristisch randverschijnsel, nee, het 
gaat me vooral ook om de methodes die 
daarbij gehanteerd worden. Er is hier spra
ke van een minderheid die zijn wil tracht 
op te leggen aan een meerderheid in de 
partij en er daarbij niet voor terugdeinst de 
grenzen van fatsoen en kameraadschappe
lijkheid te overschrijden. Partijgenoten met 
andere opvattingen die op de landelijke 
bijeenkomsten van het HOC geen poot aan 
de grond krijgen, partijgenoten die voor 
een belangrijk deel het gezicht waren en 
zijn van de vernieuwing in de partij en die 
vanwege hun opvattingen aan ondermaat
se aanvallen blootstonden en blootstaan. 
Dat gold in het recente verleden voor par
tijgenoten als Elsbeth Etty, Gijs Schreuders 
en Bart Schmidt. Dat gold nog heel recent 
voor Rudi v.d. Velde, die vanwege zijn 
steun aan de Linkse Doorbraak gediskwali
ficeerd werd als kandidaat voor onze partij 
bij de Europese Verkiezingen. 

Dat zijn patronen die herinneringen oproe
pen aan een heel zwart verleden van de 
CPN en waartegen de partij gemobiliseerd 
moet worden. Indien we zeggen te streven 
naar een pluriforme partij. waarin respect 
voor elkaar en voor elkaars mening voorop 
dient te staan, dan moet voorkomen wor
den dat dit soort omgangsvormen een 
kans krijgen. De gang van zaken op de 
partijconferentie over de Europese Verkie
zingen was wat dat betreft eerder een 
illustratie van het herleven van deze om
gangsvormen, dan een illustratie van het 
feit dat we op weg zijn ons van deze prak
tijken los te maken. 
Naast de verantwoordelijkheid die elke 
individuele partijgenoot heeft op dit punt, 
ligt er naar mijn mening een bijzondere 
taak voor het partijbestuur in deze. Het is 
een vereiste dat het partijbestuur zich 
tegen een herleving van dergelijke discus
siemethodes uitspreekt. Naar mijn mening 
had dit het afgelopen jaar wel eens wat 
nadrukkelijker mogen gebeuren. 

Deze actuele ontwikkeling m.b.t. het dis
cussieklimaat in de partij onderstreept 
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mijn eerdere stelling dat het nogal voorba
rig is om te spreken van een 'program dat 
een kritische verwerking is van die ge
schiedenis'. Er is veeleer een geduldige en 
gewetensvolle verwerking van die geschie
denis nodig. Het is een proces waarin 
reeds belangrijke stappen zijn gezet. zoals 
het intrekken van het Rode Boekje, maar 
wat nog zeker niet voltooid is. 

Democratisch-centralisme 

In dit licht bezien, krijgt de vaststelling van 
uitgangspunten voor een nieuwe partij-or
ganisatie(§ 12, hfdst. 1) dan ook extra 
gewicht. Het gaat hier in wezen om het 
formuleren van uitgangspunten, die vol
doende garantie bieden om een gedemo
cratiseerde (en dus ook gefeminiseerde) 
partij-organisatie op te bouwen waarin 
dergelijke praktijken niet meer kunnen 
voor komen. 
Daarvoor is het een allereerste vereiste dat 
de partij zich duidelijk en onomwonden 
uitspreekt over het systeem van het demo
cratisch-centralisme. Juist omdat dit sys
teem voor zovelen in en buiten de partij de 
verpersoonlijking is van genoemde praktij
ken dient de partij. wil zij werkelijk schoon 
schip maken op dit gebied, tot een duide
lijke afwijzing te komen van het democra
tisch-centralisme. De formulering waarvoor 
in het ontwerp-program is gekozen schiet 
grovelijk tekort (reg. 248-253). 
Men komt niet verder dan het afwijzen van 
bepaalde praktijken en opvattingen van 
het democratisch-centralisme. 
Dat zou echter nog een stap vooru.lt kunnen 
zijn geweest, indien men tenminste niet de 
nieuwe disciplinering van de leden er via 
een achterdeur weer had bijgehaald. Dat 
geldt voor de passage waarin het revoluti
onair elan en het type partij weer met 
elkaar verbonden wordt (reg. 218-222). Dat 
geldt evenzeer voor de zinsnede waarin 
meerderheidsbesluiten (waar ik op zich 
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niets tegen heb, als je er maar mee weet 
om te gaan) de basis moeten zijn voor 
eensgezind optreden van de partij en waar~ 
van elk lid overtuigd moet worden om zich 
ervoor in te zetten. Alsof dat nog niet ge~ 
noeg is, wordt er in de laatste alinea van 
deze paragraaf (reg. 278~281) nog even 
fijntjes op gewezen dat de besluitvorming 
in de partij bepalend zal moeten zijn voor 
alle partijactiviteiten. Het valt maar al te 
zeer te vrezen dat een partijorganisatie die 
op dergelijke 'nieuwe' uitgangspunten 
moet worden opgebouwd, de toetssteen 
der kritiek voor wat betreft haar democra~ 
tisch gehalte niet zal doorstaan. 

Heldere structuren 

Indien we werkelijk serieuze zaak willen 
maken met de partijdemocratie, dan dient 
om te beginnen het beginsel van open~ 
baarheid van bestuur, een punt dat tijdens 
het vorige congres ook al in discussie was 
m.b.t. het partijbestuur en waarvoor tot op 
heden nog steeds niets geregeld is, opge~ 
nomen te worden in het rijtje van uit~ 
gangspunten. 
Verder is het noodzakelijk om een organi~ 
satiestructuur tot stand te brengen, die het 
voor alle leden mogelijk maakt om inzicht 
te krijgen en deel te nemen aan de proces~ 
sen die ten grondslag liggen aan het ont~ 
wikkelen, vaststellen en uitvoeren van de 
partijpolitiek. 
Dat betekent dat taken, bevoegdheden, 
samenstelling en wijze van verkiezen van 
besturen en alle andere partijorganen 
duidelijk en helder omschreven worden. 
Hierbij gaat het om zaken zoals; verkiezing 
en samenstelling van het partijbestuur, het 
instellen van een partijraad waarin alle 
districten zijn vertegenwoordigd, de directe 
afvaardiging vanuit afdelingen naar het 
congres, zodat er een eind komt aan de 
praktijk van kandidaatbesprekings~com~ 
missies, plaats en functioneren van hori~ 
zontale groepen, positie van het IPSO, taak 
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en functies van bezoldigden, taken en 
bevoegdheden van districts~ en afdelings~ 
besturen. Het is opvallend dat hoewel het 
laatste congres t.a.v. enkele van deze pun~ 
ten al duidelijke uitspraken heeft gedaan, 
er in de voorgelegde tekst nergens naar 
verwezen wordt. Zelfs in de toelichting op 
de tekst wordt er met geen woord over ge~ 
rept. 

Minderheden 

Een ander vraagstuk dat geregeld moet 
worden, is dat van de positie van minder~ 
heden in de partij. Het feit dat de huidige 
statuten hierin niet voorzien is m.i. een van 
de oorzaken voor de huidige problemen in 
de partij. Het omschrijven van de positie 
van minderheden in de partij moet enerzijds 
gericht zijn op bescherming van hun rech~ 
ten en anderzijds op een beschrijving van 
de mate waarin minderheden kunnen 
opereren in de partij. Het maakt voor de 
partij duidelijk wat men wel en niet kan 
verwachten en het voorkomt tegelijkertijd 
situaties waarin minderheden hun wil 
kunnen opleggen aan meerderheden. 

In de huidige tekst wordt m.b.t. dit vraag~ 
stuk niet verder gegaan dan minderheden 
'te respecteren en te erkennen en ze niet 
met disciplinaire methodes te benaderen'. 
Prima, maar de erkenning van het feit dat 
minderheden ook nog bepaalde rechten 
kunnen hebben (ook al zo'n punt waar de 
partij zich naar buiten toe altijd sterk voor 
heeft gemaakt) blijft hier vooralsnog uit. 
Het zou dan ook in dit geval consequent 
zijn om voor minderheden het recht van 
oppositie, middels invoering van het 'ten~ 
densrecht', d.w.z. het recht van minderhe~ 
den om zich met elkaar te verstaan en er 
op democratische wijze naar te streven 
hun minderheidsstandpunt om te zetten in 
een meerderheidsstandpunt, als uitgangs~ 
punt in het program op te nemen. 
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Politieke zelfstandigheid 

Een laatste opmerking die ik wil maken bij 
de voorgestelde uitgangspunten, betreft 
de positie van de afdelingen en districten 
inzake het zelfstandig ontwikkelen, vast
stellen en uitvoeren van beleid. 
De principiële keuze van de partij voor 
coalitiepolitiek, vereist dat de besluitvor
ming in de partij op landelijk niveau, zich 
zal moeten richten op de hoofdlijnen van 
onze politiek. Om het concept van coalitie
politiek inhoudelijk en strategisch handen 
en voeten te kunnen geven moeten distric
ten en afdelingen de ruimte hebben om 
zelfstandig politiek te kunnen maken, dat 
de regionale en;of plaatselijke maatschap
pelijke verhoudingen tot uitgangspunt 
neemt. Daarbij vormen de door het congres 
vastgestelde hoofdlijnen een kader waar
binnen aan dat beleid gestalte gegeven 
kan worden. 
Een dergelijke zelfstandigheid van optreden 
maakt het mogelijk om in de betreffende 
plaats of regio de partij (meer) een eigen 
gezicht te geven. Bovendien kan dat er in 
veel gevallen toe leiden dat het de betrok
kenheid van de zgn. 'papieren leden' bij 
het politieke optreden van de partij ver
groot. Het zelf politiek maken, het zelf 
ontwikkelen van politieke programma's, 
toegespitst op de eigen situatie doet niet 
alleen een be~oep op de aldaar aanwezige 
creativiteit onder de leden, het kan tevens 
een belangrijke bijdrage zijn aan het ont
wikkelen van nieuw kader in de partij. 

Progressieve machtsvorming 

Ik heb al eerder in dit artikel gesteld dat de 
algemeenheid van de formulering over dit 
vraagstuk (reg. 126-128) teleurstellend is 
en volstrekt onvoldoende weergeeft wat er 
op dit moment aan debat binnen (en buiten) 
de partij hierover plaatsvindt. In dit strate
giedebat komen, op dit moment, twee 
opties naar voren. De ene gaat uit van 
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'hereniging van de arbeidersbeweging' 
(samenwerking tussen communisten en 
sociaal-democraten) en de andere richt in 
eerste instantie op samenwerking binnen 
de stroming links van de PvdA, om van 
daaruit de samenwerking met de PvdA 
verder uit te bouwen. 

De eerste is wellicht de meest ambitieuze, 
maar niet de meest reële optie op dit mo
ment. Nog afgezien van de grote verschillen 
van inzicht op tal van vraagstukken (bv. 
sociaal-economische politiek, bewapening) 
is deze optie ook nog het meest 'historisch' 
belast. Men kan wel stellen dat een scheu
ring die zich 65 jaar geleden voltrok, over
brugd moet worden, maar als zo'n scheu
ring 65 jaar in stand wordt gehouden, 
overbrug je die niet zomaar. Er ligt teveel 
'oud zeer' om op korte termijn te kunnen 
vergeten. Daar is veel tijd, geduld en (poli
tieke) wil voor nodig. Het gevolg van een 
oriëntatie op deze optie zal zijn dat links 
nog lange tijd in gescheiden formaties zal 
blijven bestaan, daarmee de verdeeldheid 
meer kansen gevend, en dat is iets wat we 
nu niet kunnen gebruiken; daar zijn de 
problemen te ernstig en is de tijd te krap 
voor. 

Behalve bovengeschetste problemen is er 
nog een andere hindernis op de weg naar 
de 'hereniging', nl. die van de 'onmacht 
van het getal', de PvdA beschouwt zich 
sinds jaar en dag als regeringspartij en om 
dat effectief te kunnen doen (om echt 
leuke dingen te kunnen doen) heb je daar
voor een parlementaire meerderheid nodig. 
Ook in dit opzicht zit er voor de PvdA dus 
momenteel weinig voordeel aan een toe
nadering tot de CPN. Een dergelijke sa
menwerking zou, binnen de Nederlandse 
verhoudingen, de rechtervleugel in het 
CDA nog steeds voldoende argumenten 
verschaffen om regeringssamenwerking 
met zo'n PvdA uit te sluiten. Een luxe die 
de PvdA zich niet kan en wil permitteren. 
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Linkse doorbraak 

Blijft over de tweede optie, momenteel 
beter bekend (berucht) als 'De Linkse Door
braak'. Het lijkt mij op dit moment de meest 
reële, meest perspectief biedende optie, 
waarbinnen concrete stappen op korte 
termijn mogelijk zijn. Niet alleen wordt het 
steeds moeilijker om naar de mensen toe 
duidelijk te maken in welke vraagstukken 
de drie partijen nog van mening verschillen 
en waarom je nu beter op de CPN dan op 
een van de andere partijen zou moeten 
stemmen, het bestaan van tal van voor
beelden op plaatselijk en provinciaal niveau 
(gezamenlijke lijsten e.d.) van samenwer
king tussen PPR, PSP en CPN heeft tot 
positieve resultaten geleid, ook electoraal. 

Het 'Doorbraakinitiatief' heeft de partij dan 
ook niet onberoerd gelaten. Het valt daarbij 
wel te betreuren dat door sommigen in de 
partij getracht wordt van deze discussie 
een farce te maken door het 'Doorbraak
idee' voor te stellen als een 'Afbraakidee'. 
Opheffen van PPR, PSP en CPN is op dit 
moment niet aan de orde. Wat er in het 
'Doorbraakmanifest' wel gesteld wordt, is 
dat een uiterste consequentie van voort
gaande samenwerking tussen PPR, PSP en 
CPN een federatie danwel fusie is. Daar 
wordt dan tegelijk aan toegevoegd dat dit 
alleen maar zinvol kan zijn, indien de men
sen om wie het gaat daarvoor kiezen. Het 
is dan ook niet bevorderlijk voor het debat 
in de partij over dit belangrijke vraagstuk, 
om partijgenoten die tot de initiatiefnemers 
behoren van de 'Doorbraak' of daar hun 
sympathie mee betuigen, ervan te be
schuldigen liever vandaag dan morgen de 
partij te willen opheffen. Temeer niet daar 
ook dit initiatief zeer wel te verdedigen is 
met de besluiten van ons laatste congres 
inzake progressieve machtsvorming. Zo 
wordt in het betreffende congresbesluit 
nadrukkelijk gesteld om nieuwe initiatieven 
te nemen 'tot o.a. dialoog en samenwerking 
voor het ontwikkelen van een progressief 

alternatief en daarvoor op vele niveau's 

platforms te creëren.' 

Identiteit 
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Indien de partij zegt te willen streven naar 
samenwerkingsvormen waarin de vernieu
wingsdrang en strijdvaardigheid van he
dendaagse maatschappelijke bewegingen 
tot gelding kan komen (zie: inleiding van 
het ontwerp-program), hetgeen naar mijn 
mening toch zoveel wil zeggen dat er poli
tieke meerderheid moet komen, zodat die 
vernieuwingsdrang en strijdvaardigheid 
politieke munt gaat opleveren, dan kan zij 
zich niet vanwege interne meningsver
schillen over de te volgen strategie, doof 
houden voor de roep van al die mensen 
om een hecht politiek front tegenover 
rechts. 
Wanneer de partij 'slechts middel is, waar
over de leden kunnen beschikken om 
maatschappelijke veranderingen te kunnen 
bewerkstelligen' (reg. 21 0-212), dan gaat 
het niet aan dat de partij zich in dit vraagstuk 
dreigt te verliezen in 'identiteitsdebatten'. 
Samenwerking, coalitievorming zo roepen 
we al jaren, en met dit program onderstre
pen we dat nog eens heel duidelijk, is voor 
ons geen 'tactische zet', het behoort als 
het ware tot onze eigen 'identiteit'. Vanwaar 
dan, is mijn vraag, de terughoudendheid 
om dit debat te voeren en daar in de ko
mende tijd de noodzakelijke consequenties 
uit te trekken. Het zou m.i. juist betekenen 
dat we die 'identiteit' serieus zouden invul
len. Het is zinloos dergelijke stappen te 
gaan forceren, maar de partij moet zich 
wel op een keuze hierin voorbereiden. Dat 
feit onderkennen, is wel het minst dat in 
het ontwerp had moeten gebeuren. 

Nijmegen, 9-12-'83 
René Tabak 
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Discussie partijprogram 

CPN heeft revolutionair 
marxistisch program nodig 

Het is niet slecht om, te midden van de 
vredesacties en sociaal-economische strijd, 
als Communistische Partij te discussiëren 
over een ontwerp-programma voor een 
Nederlandse weg naar een socialistische 
maatschappij. Niet beperkt door slechts 
het licht van de bureaulamp, maar vanuit 
een actieve betrokkenheid en deelname 
aan die massabeweging. Niet om een alibi 
te hebben om in de stoel te kunnen blijven 
zitten, maar vanuit het verantwoordelijk
heidsbesef dat Nederlandse communisten 
de historische taak hebben om in die mas
sabeweging perspectieven te schetsen om 
ook op langere termijn resultaten binnen 
te halen. 

Daarvoor is concrete belangenstrijd nu 
onmisbaar, maar moet er tegelijkertijd een 
revolutionaire partij zijn die bereid is, met 
haar bondgenoten, de macht fundamenteel 
te willen wijzigen. Om met haar bondge
noten de macht van de multinationals en 
haar verdedigers in het politieke leven, te 
willen breken en de macht in handen te 
leggen van al diegenen die tot nog toe 
onderdrukt zijn, die bereid zijn om wél te 
werken aan een toekomst zonder oorlog 
en met welvaart en vooruitgang. 

10 jaar crisis 

De noodzaak om de directe belangenstrijd 
te verbinden met de strijd voor maat
schappijverandering wordt heel duidelijk 
wanneer wij zien waartoe de politiek van 

de achtereenvolgende regeringen heeft ge
leid. 

Zien wij tien jaar terug, dat zijn dan de tien 
jaren crisis die geleid hebben tot een 
schoksgewijze explosieve groei van de 
werkloosheid, toename van de winsten 
van grote concerns en het internationaal 
georganiseerde bankwezen, een groeiende 
en bijna niet meer in te lossen schuldenlast 
voor de Nederla,ndse staat terwijl niemand 
van de huidige verantwoordelijke politici 
een uitweg voor deze situatie weet te geven. 
Met voor Nederland de bizarre situatie dat 
Nederland in Westeuropees verband kop
loper is op het gebied van de werkloosheid, 
terwijl toch jaarlijks voor tientallen miljar
den guldens geld verdiend is aan de ver
koop van het aardgas om daarmee de 
staatsschuld te bestrijden, en vooral ook 
de olieconcerns te spekken. 
Shell heeft er wel bij gevaren, en maakte 
in de eerste 9 maanden van dit jaar bijna 8 
miljard gulden winst. 
Zo slecht gaat het met de economie; de 
kapitalistische crisis heeft de rijken enorm 
verrijkt en is desondanks niet in staat om 
oplossingen voor de crisis aan te reiken. 
In die afgelopen tien crisisjaren zijn de 
kosten van levensonderhoud bijna verdub
beld. In de laatste drie jaar gingen de zoge
naamde 'echte' minima 51/2% in hun koop
kracht achteruit.' De welvaartsantwikkeling 
van de modale werknemer daalde in de 

1. Minima zonder marge. rapport van tien sociale 
diensten in ons land. 

2. Jaarverslag ETI-Groningen 1982 
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afgelopen zes jaar tot het niveau van 
7576. 2 

Medewerkers van het Economisch Tech
nologisch Instituut Groningen onderzoch
ten 'overeenkomsten en verschillen met de 
jaren dertig ten aanzien van de sociaal
economische situatie in Nederland en de 
provincie Groningen'. 
Zij kwamen tot de ontstellende conclusie 
dat op het gebied van de werkgelegenheid 
de situatie in de provincie Groningen anno 
1982 ernstiger lijkt te zijn dan in de jaren 
dertig. Een uitermate triest beeld. 
De raad van Oostgroninger gemeente 
Oude Pekela zette ten behoeve van een 
bijzondere raadsvergadering ook een aantal 
cijfers op een rijtje. Hieruit bleek dat in 
deze gemeente meer dan de helft van de 
beroepsbevolking niet aan het arbeidspro
ces deelneemt vanwege werkloosheid of 
arbeidsongeschiktheid. 
Dat is maar een greep uit de beschikbare 
gegevens met wat accent op de situatie in 
Groningen, waar ik werkzaam ben als 
districtssecretaris van de CPN; maar het 
accent op Groningen is ook van belang om 
te zien hoe ernstig de situatie al is voort
geschreden. 
Het zou goed zijn wanneer bijvoorbeeld 
het dagblad De Waarheid, Pen C, maar 
vooral ook het wetenschappelijk instituut 
van de CPN aan dergelijke gegevens méér 
aandacht zouden besteden. Omdat ze ons 
laten zien waar we met zijn allen heen 
dreigen te gaan, en vooral ook om te ana
lyseren welke oplossingen door de voor
standers van het kapitalistische systeem 
worden geboden, en welke fundamentele 
oplossingen er daarom nodig zijn. 
In dat verband zijn er onlangs een aantal 
interessante artikelen geweest in het blad 
Economisch Statistische Berichten 3 Aan 
de hand van een bepaald model bereken
den een drietal medewerkers van het Ne
derlands Economische Instituut te Rotter
dam het aantal werklozen in de toekomst. 

3. ESB p. 1004-1008 
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In 1985 zouden er 1 miljoen, in 1990 1,5 en 
in het jaar 2000 1,8 miljoen werklozen zijn. 
Bij een pessimistische variant (bij een 
groei van de wereldhandel van 2 in plaats 
van 4%) zijn er in het jaar 2000 2,3 miljoen 
werklozen te verwachten. 
Vertaald naar de provincie Groningen zou 
dat betekenen dat over circa tien jaar meer 
dan de helft van de beroepsbevolking 
werkloos is. 
De centrale vraag is dan ook of de kapita
listische crisis oplosbaar is. Die vraag 
wordt nog dringender wanneer wij niet 
alleen kijken naar het rijke Nederland
met al een gigantische schuldenlast
maar ook de zgn. Derde Wereld landen 
met hun verschrikkelijke honger, armoede 
en schier onoplosbare schuldenlasten in 
aanmerking nemen. 
En dan blijkt er niemand te zijn die- met 
handhaving van het huidige maatschappe
lijke stelsel- in staat is oplossingen te 
bieden die een einde maken aan de werk
loosheid, aan de armoede en niet te verge
ten, aan de groeiende bewapeningsuitga
ven. 
Zelfs berekende oplossingen met een 
aanzienlijke arbeidstijdverkorting, tot 40% 
toe, zijn niet in staat om de mensen ook 
maar een mager levenspeil te garanderen. 

Crisis onoplosbaar 

Communisten, maar ook andere linkse 
mensen die de theorieën van Marx hebben 
bestudeerd hoeven hierdoor niet verrast te 
zijn. 
Zoals de crisis niet onverwacht hoefde te 
zijn, omdat zij voortl11oeit uit de kapitalisti
sche produktiewijze, hoeft het ook niet 
onverwacht te zijn dat oplossingen voor de 
crisis alleen maar mogelijk zijn wanneer de 
barrières van de bestaande maatschappij 
doorbroken worden. En dat is dan ook 
nodig om te voorkomen dat vroeg of laat 
een 'oplossing' wordt gevonden door het 
opnieuw ontketenen van wereldoorlogen. 

li 

I ,, 
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Noodzaak marxisme 

Aan den lijve wordt zo ervaren hoe be
langrijk het is gebruik te maken van de 
theoriën van Marx, Engels en ook van o.m. 
Lenin. 
Wil de CPN een wezenlijke bijdrage leveren 
aan èn het analyseren van de geschiedenis 
èn het ingrijpen in die geschiedenis, dan 
zal zij het marxisme als theoretisch uit
gangspunt van de partij moeten vastleg
gen, en trachten het marxisme ook toe
gankelijk te maken voor haar leden. 
Want dat is één van de problemen waarmee 
we inmiddels zitten. Doordat de CPN lande
lijk zeer weinig gedaan heeft aan scholing 
over het marxisme- en vooral aan de 
actuele betekenis daarvan- dreigt de 
discussie hierover al te snel te vervallen tot 
een welles-nietes discussie met soms bijna 
'religieuse' trekjes. Maar marxisme hoeft 
geen catechismus te zijn waar elk lid een 
soort belijdenis over moet doen. Marxisme 
mag geen bewijs van goedkeuring zijn dat 
de marxisten (of marxisten-leninisten) 
gelijk hebben omdat zij zich zo noemen. 
Marxisme dient een theoretisch uitgangs
punt te zijn voor een communistische 
partij. omdat steeds weer bewezen is dat 
de theorieën van Marx en Engels, later 
o.m. geactualiseerd door Lenin, toegepast 
op de huidige situatie de wereld leren 
begrijpen en de leidraad geven om deze 
maatschappij om te kunnen vormen tot 
een socialistische maatschappij. 

Opheffen van tegenstellingen 

Daarbij gaat het om de hoofdtegenstelling 
kapitaal-arbeid, om de particuliere toeëige
ning van de meerwaarde; om de zeggen
schap van enkelen- juist door het parti
culiere bezit van de produktiemiddelen
over de meerderheid van de bevolking. 
Marxisme als theoretisch uitgangspunt 
doet niets af aan de noodzaak ook andere 
tegenstellingen op te heffen. Er moeten 
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méér tegenstellingen opgeheven worden, 
zoals de tegenstelling blank-zwart, man
vrouw, maar ook bijvoorbeeld de tegen
stelling randstad-regio. 
Er kan nooit sprake van zijn- en dat is in 
de geschiedenis van de CPN ook niet het 
geval geweest- dat de strijd tegen deze 
ongelijkheden en onderdrukking zouden 
moeten wachten tot na de 'grote socialisti
sche revolutie'. Dat is nooit het geval ge
weest in de strijd tegen de ondernemers 
en het recht van arbeiders en beambten 
op gelijkwaardigheid zoals die ook steeds 
opnieuw in het sociaal-culturele en ook 
politieke leven bevochten moest. en moet 
worden. 
Want ook arbeiders moeten voortdurend 
vechten, zelfs in de communistische partij, 
voor erkenning en posities waar zij recht 
op hebben. Evenzeer geldt dat voor vrou
wen die in de strijd tegen patriarchale 
verhoudingen niet kunnen wachten tot na 
de grote omwenteling en nu volkomen 
terecht hun posities opeisen en recht heb
ben op de solidariteit van mannen. Dat 
geldt, en gold, voor de gekleurde mensen 
in de strijd tegen discriminatie en de on
verbiddelijke solidariteit die blanke mensen 
met deze strijd behoren te verlenen. En het 
geldt ook voor de strijd in de regio's tegen 
de achterstelling en voor de posities die de 
mensen uit deze achtergestelde regio's 
opeisen in het politieke en sociale leven. 

Al deze tegenstellingen kunnen niet defini
tief opgeheven worden zolang de wetten 
van het kapitalisme nog gelden; ook bij 
het totstandkomen van een socialistische 
staat zijn zij nog niet opgelost. 
Er is nog een lange weg te gaan. 

Strijdbare CPN 

Die lange weg zal er een zijn van strijd. 
Strijd tegen de onderdrukkers, strijd om te 
komen tot een maatschappij waar geen 
onderdrukking meer zal plaatsvinden: een 
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communistische maatschappij. 
Om die weg in te slaan hebben wij een 
goed partijprogram nodig, een goed partij
bestuur, maar ook een partij die bereid èn 
in staat is besluiten uit te voeren, bondge
nootschappen te sluiten maar ook haar 
eigen koers weet aan te houden. Dat kan 
vanwege de enorme crisissituatie waarin 
de maatschappij zich nu bevindt geen 
vrijblijvende opstelling van een commu
nistische partij verdragen. Daarom zal de 
CPN, meer dan ze nu doet, als eensgezinde 
partij daadwerkelijk dienen op te treden. 
En zoals in elk stuk strijd, komt daar onder 
andere het vraagstuk van de besluitvor
ming om de hoek kijken en ook de vraag 
waar wel, en waar niet besluiten over 
genomen dienen te worden, en hoe de 
besluiten worden uitgevoerd. 

Democratische besluitvorming 

Dat proces van besluitvorming kan niet 
volstaan met een formele benadering van 
de helft plus één. 
Wil een partij besluiten kunnen uitvo~ren, 
willen besluiten gedragen kunnen worden 
door de leden, dan moet ernaar gestreefd 
worden zoveel mogelijk leden bij die be
sluitvorming te betrekken en ze voor de 
besluiten te winnen. Daar kan een enorme 
daadkracht vanuit gaan. 
In dat kader is het van belang een aantal 
opmerkingen te maken over de besluitvor
ming over het programma zelf. 
De tijd die de afdelingen en districten in 
het najaar kregen om het ontwerp te be
spreken is te kort geweest. Nu gaat het 
erom de tijd die er nog wel is, zo zorgvuldig 
mogelijk te benutten. 
Eén van de punten daarbij is dat volgens 
het congresreglement het mogelijk is dat 
slechts een klein gedeelte van het congres 
voor een bepaald hoofdstuk kan zijn, en 
het hoofdstuk dan toch wordt aangenomen. 
Om een voorbeeld te noemen. 
Wanneer van de 700 gedelegeerden er 200 

35 

voorstemmers zijn, 150 tegen en de rest 
zich onthoudt, is een besluit aangenomen. 
Op het vorige congres hebben we daar 
een aantal ervaringen mee opgedaan. 
Dit is een onmogelijke, maar ook ontoe
laatbare toestand omdat een zo belangrijk 
besluit als een partijprogram politiek pas 
wat waard kan zijn als het overgrote deel 
van de partij daar daadwerkelijk achter kan 
staan. Wordt daar niet naar gestreefd, dan 
vragen we zelf om moeilijkheden en dreigt 
het proces van groepsvorming, zelfs van 
versplintering, door te gaan in plaats dat 
ditfuneste proces wordt stopgezet. 

Het is nu 12 december wanneer ik dit artikel 
afrond. 
Er zijn ruim 3400 amendementen binnen 
en het komende weekeinde zal het partij
bestuur zich daarover buigen. Maar één 
ding is in de afgelopen maanden duidelijk 
geworden. Er is aan de basis van de CPN 
zeer veel bezorgdheid over de partij en 
over haar mogelijkheden voort te bestaan. 
Er zal veel zorgvuldigheid zijn om de partij 
de goede kant op te zetten. En er zullen 
vooral veel actie-initiatieven van de partij 
verwacht mogen worden. Want dat hebben 
de afgelopen maanden ons ook geleerd. 
Nederland heeft een sterke communisti
sche partij nodig. 

Groningen, Geert Lameris 
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DE RUSSISCHE OMHELZING 

'Waar twee olifanten vechten, wordt het 
gras verpletterd', zo luidt het Afrikaanse 
spreekwoord in het onlangs door het Trans
national lnstitute en de Werkgroep Oost 
Europa Projekten uitgebrachte boek 'De 
Russische Omhelzing; het Oostblok en de 
Derde Wereld'. 1Nu de Sowjet-Unie steeds 
meer in staat blijkt in de gebieden van de 
Derde Wereld te kunnen optreden, heeft 
de confrontatie met de Verenigde Staten, 
die eerst vooral in Europa plaatsvond, in 
de Derde Wereld steeds scherpere vormen 
aangenomen. Het uitbrengen van een 
werk in de Nederlandse taal, dat het Sowjet 
optreden in kaart kan brengen, zijn dyna
miek verklaren, en de gevolgen ervan voor 
de Derde Wereldlanden kan aangeven, is 
zeer nodig. Het is hoog tijd dat de studie 
van de relatie tussen de Sowjet-Unie en de 
Oosteuropese landen aan de ene, en de 
landen van de Derde Wereld aan de andere 
kant, uit de sfeer van abstracte, ideologi
sche uiteenzettingen en pakkende spreek
woorden worden gehaald, en de menings
vorming daarover wordt gebaseerd op de 
resultaten van een nuchtere analyse. Maar 
helaas lijdt deze naar mijn weten eerste 
poging aan een aantal tekortkomingen, 
wat te vermijden was geweest. 

De redactie van de Omhelzing heeft geko
zen voor de vorm van een bundel korte 
artikelen die de kennis vooral in de breedte 
vergroten. Een aantal van de nu opgeno
men bijdragen had zonder veel problemen 
opgenomen kunnen worden in een week
endbijlage van een dagblad. Ik noem hier 
de bijdragen over Afrika (Hans van Zon), 

1. De Russische Omhelzing, f 15,90. Te bestellen 
door overmaking van f 18,90 (incl. porto) op giro 
375408 ten name van Werkgroep Oost Europa 
Projekten te Utrecht. 

boekbespreking 

Zuid-Oost-Azië (Max Spoor) en Latijns
Amerika (Jan van der Putten).lkwil hiermee 
niets denigrerends zeggen over journalis
tiek werk. Maar een boek heeft toch speci
fieke mogelijkheden! Het heeft toch ruimte 
voor gedegen analyses! Deze mogelijkheid 
is in de bundel niet benut. 
Bovendien toont het overzicht opvallende 
lacunes. In het voorwoord wordt al gewe
zen op het ontbreken van China. Maar ook 
India, een van de grotere industriële mo
gendheden van de wereld, belangrijke 
handelspartner van de Sowjet-Unie, en 
concentratieland van de Nederlandse 
ontwikkelingshulp, wordt niet behandeld. 
Een onvergeeflijk gemis. 
De keuze voor een benadering in de breedte 
is waarschijnlijk mede ingegeven door 
overwegingen met betrekking tot de be
oogde doelgroep. De bundel lijkt gezien 
haar toegankelijkheid vooral bedoeld voor 
mensen die in niet te veel bladzijden een 
veelomvattend en actueel overzicht wensen 
te krijgen van de Sowjet betrokkenheid bij 
de Derde Wereld: middenkader, scholieren, 
studenten. Het lijkt me echter dat het be
vattingsvermogen van deze mensen wordt 
onderschat. Waarom zouden deze (meest 
jonge) intellectuelen oppervlakkig zijn? 
Waarom staan in deze bundel, die toch 
niet meer kan zijn dan een eerste kennis
making, niet meer noten? Waar zijn de 
literatuurverwijzingen? Of moeten we een 
artikel van vier en een halve bladzijde over 
de economische betrekkingen tussen Oost 
en Zuid als voorlopig voldoende beschou
wen? 
In zulke korte artikelen kunnen de bewerin
gen niet voldoende worden onderbouwd, 
zodat ze degenen die aan de uitspraken 
twijfelen niet kunnen overtuigen. 
Liever dan de huidige veertien bijdragen 
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op 146 bladzijden, had ik een viertal bijdra
gen van 30 á 40 bladzijden ieder gezien. 
Daarin had dan veel dieper en overtuigen
der op de relatie tussen de Sowjet-Unie en 
enige Derde Wereldlanden kunnen worden 
ingegaan. Nu de ontideologisering in gang 
is gezet, heeft links Nederland theorie no

dig. 

Het zijn alleen linkse wetenschappers en 
journalisten die in het boekje aan het woord 
komen. Mijn eerste indruk was dat de 
benadering zakelijk was en niet ideologisch 
gekleurd. Bij verder doorlezen bleek de 
ideologie wel degelijk aanwezig. Maar de 
posities zijn vergeleken met enige jaren 
geleden verschoven. 

Het pro-Sowjet standpunt komt- behalve 
dan in de Russische bijdrage- niet meer 
voor. Vriendelijk voor de Sowjet-Unie is de 
bijdrage van Hans van Zon over Afrika. De 
rol die de SU en haar bondgenoten spelen 
in het overeind houden van de regeringen 
in Angola en Ethiopië wordt daarin enigs
zins onderbelicht. Dat deze landen vaak 
relatief intensieve economische betrekkin
gen onderhouden met Westerse landen en 
ondernemingen, verandert niet hun ver
regaande afhankelijkheid op het cruciale 
gebied van de militaire macht, politie en 
geheime dienst. 

In de bijdrage van Jan van der Putten 
worden zowel de communistische partijen 
in Latijns-Amerika, als de buitenlandse 
politiek van de Sowjet-Unie met betrekking 
tot dat continent heftig bekritiseerd. 'De op 
Moskou georiënteerde 'orthodoxe' CP's ... 
zijn de instrumenten van de Latijnsameri
kaanse politiek van het Kremlin'. En deze 
politiek, daar laat Van der Putten geen 
twijfel over bestaan, is louter 'Realpolitik'. 
Welke de objectieve mogelijkheden van de 
Sowjet-Unie zijn om, in dit zo door de VS 
overheerste gebied, een andere dan 'Real
politik' te bedrijven, wordt op geen enkele 
manier aangegeven. De morele veront-
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waardiging van Van der Putten draagt
hoe begrijpelijk die ook is!- weinig bij 
aan de analyse van de rol van de Sowjet
Unie in Latijns-Amerika. 

Sinds de confrontatie tussen Oost en West 
vanaf de jaren vijftig naar de Derde Wereld 
is verplaatst, zijn volgens Jan Pronk 'de 
economische en politieke vrijheden van 
deze landen ... eerder verkleind dan ver
groot.' Voor een aantal landen (Afghani
stan, Kampuchea, Chili, om maar enkele te 
noemen) gaat dit zeker op. Maar het beeld 
behoeft aanzienlijke nuancering. Zo heeft 
juist de rivaliteit tussen de grootmachten 
-en van de kant van het Westen de angst 
voor een eventuele groeiende communisti
sche invloed- een groot aantal landen in 
Azië en Afrika de onafhankelijkheid ge
bracht. 

Ook is het wat te onvoorzichtig in het alge
meen te stellen dat deze rivaliteit de landen 
van de Derde Wereld geen economisch 
voordeel zou hebben gebracht. Ik verwijs 
hiervoor naar het al eerder genoemde 
India en naar Pakistan. In dat laatste land 
wordt de Sowjet-aanwezigheid in Afgha
nistan maximaal uitgebuit om van de VS 
aanzienlijke steun te verkrijgen. Verder kan 
een wisseling van donor een Derde We
reld land een groot economisch voordeel 
opleveren. 
Zo verwierf Ethiopië na haar partnerruil 
aanzienlijke steun van het Kremlin. 

Joào Bosco Feres maakt zich in zijn zeer 
informatieve bijdrage over Guinee Bissao 
geen illusies over de beide grootmachten 
en hun bondgenoten. 'Beide blokken stre
ven uiteindelijk hetzelfde doel na: vazallen 
winnen, politieke dominantie verkrijgen en 
zoveel mogelijk economisch voordeel 
halen uit deze overheersing'. Wel een 
helder, maar geen houdbaar standpunt. 
Hoe groot is het economisch voordeel 
voor de SU dat voortvloeit uit haar invloed 
op Cuba en Vietnam? 
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Twee antwoorden geeft het boek over de 
(ook propagandistisch) cruciale vraag naar 
de grootte van de ontwikkelingshulp die 
de Sowjet-Unie geeft. Pronk citeerde een 
Sowjet-bron, die deze stelt op een procent 
van het bruto nationaal produkt. Dat is 
ruim boven de VN-norm van 0,7 procent. 
Wim Swaan komt uit op 0,38 procent van 
het nationale inkomen. Het zou het boek 
niet hebben misstaan als beide cijfers aan 
elkaar zouden zijn gerelateerd. 

Geeft de handel de Sowjet-Unie en haar 
bondgenoten een beslissende invloed op 
de Derde Wereld? In 1979, zo stelt Wim 
Swaan, omvat de handel tussen Oost en 
Zuid 2,3 procent van de wereldhandel. 
Daarvan is weer een aanzienlijk gedeelte 
handel met de Comecon-leden Mongolië, 
Cuba en Vietnam. De Europese Comecon
leden kunnen dan ook 'geen doorslagge
vende rol spelen bij het ontwikkelingspro
ces van ontwikkelingslanden.' 
Halliday wijst er zelfs op dat de hulp van de 
SU aan de staatssector van de economie 
van Egypte, Syrië en Irak, niet heeft bijge
dragen aan een evolutie van deze maat
schappijen naar een socialistische ordening, 
zoals de Sowjet-doctrine van de 'niet-kapi
talistische-weg naar het socialisme' luidde. 
Integendeel, het stelde deze landen in staat 
zich vanuit een sterkere uitgangsstelling te 
integreren in het kapitalistische systeem. 

De artikelen van De Omhelzing behandelen 
bijna uitsluitend economische, militaire en 
politieke aspecten van de Oost-Zuid relatie. 
Het ideologische en het culturele aspect en 
de invloed van Sowjet-cultuur en ideologie 
op verschillende sectoren van de bevolking 
van de Derde Wereldlanden wordt nauwe
lijks behandeld. Deze manco's, die zeker 
niet alleen bij deze uitgave geconstateerd 
kunnen worden, bevreemden mij steeds 
meer. Nederlands links is uitermate vocaal 
over het gebrek aan artistieke en intellectu
ele vrijheid in Oost-Europa, en is zeer uit
gesproken over de Colacultuur die door 
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het Westen wordt verspreid, maar blijkt 
zeer zwijgzaam over de ideologische en 
culturele invloeden van de SU in de Derde 
Wereld. Is dit een weerspiegeling van het 
wat droge culturele klimaat bij de radicaal 
links dragende 'nieuwe kleinburgers'? Of is 
het vooralsnog te veel gevraagd ook ide
ologieën in een breder kader te plaatsen 7 

Het leninisme, zoals dat door Stalin is 
ontwikkeld, is als ontwikkelingsideologie, 
door zijn schematische opbouw en door 
zijn autoritaire inhoud die gelegitimeerd 
wordt door een zorg voor het volk, (welke 
zo makkelijk met democratie verward kan 
worden). toch uitermate geschikt om indruk 
te maken op bepaalde sectoren van de 
ambtenaren en de intelligentia in de Derde 
Wereld. Trifomenko wijst hier zeer nadruk
kelijk op en roemt 'de kracht van het voor
beeld' van de Sowjet-Unie. De handschoen 
is- behoudens een discussie over het al 
dan niet aanwezig zijn van democratie in 
de Derde Wereld- niet opgenomen. 

Feres laat ons het functioneren van de 
Sowjetexperts zien. Mensen die vooral aan 
hun promotiekansen in de metropool 
denken, en zich vaak niet de specifieke 
problemen van het hulpontvangende land, 
hier Guinee Bissao, kunnen voorstellen. De 
hulp van de SU bij het opzetten van een 
pianning draaide op een volledige misluk
king uit. Evenzo de- veel te groots opge
zette- elektriciteitsvoorziening. Opeens 
zien we enorme generatoren in de tropische 
zon staan, als monumenten van de groot
heidswaan. 

Zo'n doorkijkje gunt het boek 'De Russische 
Omhelzing' ons zelden. 

Zo krijgt Levgold, adviseur van de regering 
van de VS, niet meer dan een citaat. hoewel 
juist zijn opmerkingen de gedachten prik
kelen. Hij wijst op het isolement waarin 
Nkrumah zelfs ten opzichte van de Ghanese 
elite verkeerde. De voortgang van Nkru
mah's socialistische politiek en de groei 
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van het de Russische invloed in Ghana 
werden geremd door' ... het hele gewicht 
van historische banden met Engeland, de 
kulturele invloed, opvoeding en omgangs
vormen. Als Ghanezen iets anders zijn dan 
Ghanezen, zijn ze Brits .. .' Als Ghanezen 
iets anders zijn Ghanezen! Niet alleen 
Nkrumah's regeringspartij en de Sowjet-in
vloed was 'een schip dat dreef op de op
pervlakte van de maatschappij'. Het is toch 
niet onwaarschijnlijk dat dit ook voor die 
verbritste (en elders voor de verfranste of 
veramerikaanste) elite geldt? Is het histo
risch onvermijdelijk dat de zich nu vor
mende naties, vooral in de onstabiele 
Afrikaanse maatschappijen, zich vormen 
naar een Europees voorbeeld, of dat nu uit 
het Oosten of uit het Westen komt? 

Een stuk van die blanke, Europese erfenis 

is de zorg voor de democratie. In één van 
zijn maar liefst drie kwalitatief goede bij
dragen stelt Fred Halliday het probleem 
aan de orde. De socialistisch georiënteerde 
landen in de Derde Wereld hebben dictato
riale regimes. Dat wil niet altijd zeggen dat 
ze dan ook niet populair zijn. 
Halliday wijst erop hoelang het kapitalisme 
erover heeft moeten doen om democratie 
te ontwikkelen. In Nederland bijvoorbeeld 
duurde dat vanaf het midden van de zes
tiende tot ruim in de twintigste eeuw. In de 
socialistisch georiënteerde Derde Wereld
landen heeft volgens Halliday 'een kwalijk 
huwelijk plaatsgevonden tussen het model 
van de Sowjet-Unie ... en de inheemse 
tradities.' Zo acht Halliday zich een 'fervent 
aanhanger van de Nicaraguaanse revolu
tie', maar vindt het 'een gevaarlijke vergis
sing' om te doen àlsof daar democratie is. 
Een onderbouwde stelling die uitnodigt tot 
verdere overdenking. 

Het zou dan ook een goede laatste bijdrage 
aan 'De Russische Omhelzing' zijn geweest. 
Het verwondert me dat een van de redac
teuren zichzelf het slothoofdstuk heeft 
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toegedacht, en o.a. daarin een aanval doet 
op de stelling van Halliday zonder dat deze 
het recht van weerwoord kan uitoefenen. 
En de argumentatie van Jan Joost Teunis
sen verheldert niets: 'Als het Westen Nica
ragua wil kritiseren mag het ook zichzelf 
een spiegel voorhouden.' 'Stellen wij (maar 

daarmee bedoelt JJT zichzelf niet, PS) 
gezien de onderontwikkeling en de agressie 
waaraan Nicaragua blootstaat, niet te hoge 
eisen aan de Sandinisten?' Is het volgens 
JJT niet voldoende om deze revolutie 
fervent te steunen, maar wel man en paard 
te noemen als we het over politieke demo
cratie hebben? 'Is het Westers model wel 
zo onvolprezen?' Nee, maar het is wel 
democratisch. Enzovoorts. 
Nu we het toch over de redactie hebben, 
nog enige opmerkingen. Ik mis in een 
boek waarin zoveel landen worden ge
noemd een overzichtskaart. (Dan hadden 
we ook kunnen zien dat Thailand, in tegen
stelling tot wat een van de auteurs beweert, 
niet aan China grenst.) Verder komen in 
het boek nogal wat taalfouten, niet-lopende 
zinnen, verkeerd begrepen beeldspraken 
en verkeerde voorzetsels voor. Tot drie 
maal toe klopt de volgorde van de bladzij
den niet. Was het boek dan zo'n haastklus? 

In het woord vooraf stellen de redacteuren 
dat 'een nauwkeurige analyse van de mili
taire, economische en politieke invloed 
van de Sowjet-Unie in de Derde Wereld 
hoogst belangrijk is'. Ik zou daaraan willen 
toevoegen de maatschappelijke, culturele 
en ideologische invloed. En ik wacht met 
spanning de nauwkeurige analyse af. In 
'De Russische Omhelzing' zijn, ondanks dé 
in het oog vallende tekortkomingen, daar
toe zeker enige aanzetten te vinden. 

Paulus Streumer 
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Overzicht van gesprekken en bezoeken van 
vertegenwoordigers van de CPN met vertegenwoordigers 
buitenlandse partijen (2e helft 1983) 

Datum 
21 '5 
21 5 
9,6 
11>6 

13 6 

28'6 

30 6 

17 
67 
19-7 

20,7 

25-8-31 '8 
23;9 
2819-3019 
30 9-310 
4'10 
22 10 

Gesprekspartner Deelname namens CPN 
Kommunistische Partij van België Louis van Geyt (Brussel) Eli i I ze boud 
Socialistische Partij uit België (Brussel) Eli i lzeboud 
Ambassadeur Cuba Eli i lzeboud 'Henk-Jan v_d Meer 
Kommunistische Partij van België- Simone Walvisch 
discussieweekend vrouwengroep 
Delegatie Deutsche Kommunistische Partei o_i_v_ 
Herbert Mies 
DDR-Ambassade- H_ Axen 

Ambassade Sowjet-Unie 

Vertegenwoordiger Fronte Polesario 
Communist Party of Austral ia -A Hewett 
Grünen (Bonn)- o_a_ L_ Beekman (secr_) 

Agalev (Brussel)- o_a_ D_ Janssen (Int Secr,), 
M_ van Puynenbroek 
Sowjet-Unie (CPSU)- o_a_ L Zimjanin, V_ Zagladin 
Mapam (Israël)- Mr_ Jaffé 
Roemenië- o_a_ M_ Dobrescu en Q_ Solomonescu 
Bulgarije- o_a_ Balev, Stanisjev, Dimitrov 
Koreaanse Werkerspartij 
PCE-Afd_ Nederland 

Eli i lzeboud Karel Hoogkamp 
Henk-Jan v_d_ Meer 
Eli i lzeboud Truus Divendal 
Jaap Wolf! 
Jaap Wolf! 1 Geert Lameris 
Hanneke Jagersma 
Henk-Jan v_d_ Meer 
Henk-Jan v_d_ Meer 
John Geelen 'Ton van Hoek 
Nel van Dijk 
John Geelen Ton van Hoek 
Nel van Dijk 
Jaap Wolf!' In a Brouwer 
Jaap Wolf! V era Ebels Jan de Boo 
John Geelen, Truus Divendal 
John Geelen Truus Divendal 
Jaap Wolf! 
Jaap Wolf! Anne de Boer Kees 
Korevaar Henk-Jan v_d_ Meer 

22 '10-2811 ODDR- vertegenwoordigers van diverse plaatselijke en 
landelijke staatsorganen 

Rinus Haks Hanneke Jagersma Nel 
van Dijk' Joop Schepers Roei van 
Veldhuizen-Pa ui v_d_ V list 

28-10 
211-7'11 

7 11-10,11 
15 11 
15 11 
15'11 
17 11 

Vertegenwoordiger Freezebeweging V,S_ 
Hongarije-o_a_ J_ Kadar (Alg_ Secr_), M_ Szürós (Secr_ 
Centr_ Com_), G_ Horn (Hoofd lntAfd_) 
Joegoslavië-o_a_ Hr_ Markovic(Aig_ Secr,), Hr_ Vidic 
Delegatie Sowjet-Unie o_l_v_ Zamjatin (Centr_ Com_ CPSU)_ 
VertegenwoordigerVietnameseAmbassade 
PCI (Rome)-o_a_ P_ Bufalini, R_ Mechini 
PCF-delegatie o_l_v_ Maxim Gremetz 

Eli ie Mellema 
I na Brouwer 
Eli i lzeboud: Siem v_d_ Helm 

Eli i lzeboud Siem v_d_ Helm 
Eli i lzeboud Jaap Wolf! Ni co Schouten 
Jaap Wolf! 
John Geel en, Fen na Bolding 
Jaap Wolf! Karel Hoogkamp 
Joke van Kampen 

In september bezocht een IPSO-delegatie bestaande uit R_ Milikowski, P_ Streumer en A Theunissen China_ 



312 bladzijden, 
paperback, f 27,75 

B. 
GRIPP N 

INH 1 
ONO RWIJS 

THEO· 
BIE VAN OAVYOOV 

174 bladzijden, 
paperback, f 24,25 

Gerard Maas 

Gerard Maas (een van de geportretteerde perso
nen uit de film 'De Berg' van Gerrard Verhage) 
werd op 25 mei 1944 door het Deutsche Oberge
richt in Utrecht ter dood veroordeeld. Met nog 
twintig lotgenoten verbleef hij gedurende bijna 
negen weken in de dodencellen van de gevangenis 
van Scheveningen en de beruchte bunker van 
het concentratiekamp Vught. Hij ontkwam op 
het laatste moment aan executie. 

Deze documentaire roman is opgebouwd uit 
flash-backs over de activiteiten van de hoofdper
soon Anton, Gerard Maas zelf. 
Hij beschrijft op ingetogen wijze het communis
tische verzet in de Zaanstreek en daarbuiten. 

J. Haenen en B. van Oers (red.). 

Binnen de psychologie in de Sowjet-Unie speelt 
de cultuurli.istorische school, waarvan L. S. 
Vygotskij (1896-1934) de grondlegger is, een 
belangrijke rol. Leden van deze school vervullen 
tegenwoordig belangrijke wetenschappelijke 
functies. De onderwijspsycholoog V. V. Davydov 
(geb. 1930) is ongetwijfeld een van de meest in
vloedrijke. 
Behalve een inleiding en een kritische analyse 
bevat deze bundel twee vertaalde teksten van 
Davydov over het ontstaan van begrippen en de 
rol van het onderwijs daarbij. Davydov geeft aan 
welke begrippen leerlingen zouden moeten leren 
en hoe het onderwijs dat kan realiseren. 

Verkrijgbaar bij de erkende boekhandel 

Pegasus Leidsestraat 25, 1017 NT Amsterdam. Tel. 020-231138 



Theun de Vries: 

De schrijver Theun de Vries dankt zijn roem onder meer aan de geloof
waardige en meeslepende wijze waarop hij historische figuren en gebeurte
nissen gestalte weet te geven. 

Deze prachtige, boeiende sage is er een gaaf voorbeeld van. Het verhaal 
speelt zich af in de tijd van de Grote Volksverhuizing, als vele volkeren door 
Europa trekken, op zoek naar nieuwe vestigingsplaatsen. 
Een groep Friezen trekt dan, op verzoek van een der Engelse koningen, 
naar Brittannië om aan diens zijde te vechten. Zij raken in veel zaken be
trokken, krijgen zelfs belangrijke invloed, en besluiten zich in Brittannië te 
vestigen, tegen de zin van de koning. De Friezen worden aangevoerd door 
de hertogen Horsa en Hengist. Hengist's mooie dochter Reanix speelt een 
beddegelijke rol. Het verhaal van hun belevenissen wordt verteld door de 
lijfwacht Liafbarn, van het moment dat hij als jonge krijgshaftige man de 
oversteek meemaakt tot hij, oud geworden, toch weer naar de Friese bodem 
terugkeert. 

In de titel van het boek is het kernachtig verwoord: Het zwaard- de strijd; 
de zee - de gevaren en onzekerheden; het valse hart - het bedrog en het 
verraad. 

132 bladzijden, paperback, f 19,90 

Verkrijgbaar bij de erkende boekhandel. 

Pegasus Leidsestraat 25, 1017 NT Amsterdam. Tel. 020-231138 
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Dubbelnummer over 
tussenstand 

Dit is een gecombineerd februari/maart
nummer van Politiek en Cultuur. 
Tijdens de voorbereiding van het februari
nummer bleek het vrij onwerkelijk en tevens 
onwerkbaar te zijn, ons maandschrift te 
laten verschijnen omstreeks de datum dat 
de CPN haar program-congres hield, 4 en 
5 februari dus. Onwerkelijk omdat in dat 
nummer niet meer over de congresvoor
bereiding, en nog niet over het congres 
zelf kon worden gepubliceerd. Het zou op 
een eigenaardige manier in de lucht komen 
te hangen. 
Onwerkbaar, omdat vele schrijvers die 
aangezocht waren of zouden worden sterk 
bij de programdiscussie betrokken waren 
en het dus een uiterst lastige opgave werd, 
voldoende artikelen bijeen te brengen die 
die betrokkenheid niet weerspiegelden. 
Op grond hiervan besloot de redactie de 
nummers van februari en maart te combi
neren. In het dubbelnummer zouden dan 
beschouwingen over congres en congres
besluiten kunnen worden geplaatst. Het 
liep anders. 
Na een lang weekend kwam het CPN-con
gres niet verder dan de eerste 11 paragrafen 
van het eerste programhoofdstuk-met 
dien verstande dan, dat ook de inleiding 
en de gedachtenwisseling van het tweede 
hoofdstuk over de internationale politiek 
werden afgewerkt. Er werd een nieuwe 
afrondingsdag vastgesteld, de twaalfde fe
bruari. 

Maar ook op die dag kwam het congres 
niet klaar met zijn werk. Op het ogenblik 
dat we dit schrijven is nog weer een nieuwe 
vervolgdatum aangewezen, nl. 26 februari. 
Daardoor is het nog altijd niet mogelijk, 
ook in dit later verschijnende nummer, te 
komen tot afrondende beschouwingen 
over het congres en het daar aangenomen 
program. 

De redactie heeft nu een andere vorm van 
beschouwing gezocht. Twee redacteuren/ 
partijbestuurders hebben zich bezig ge
houden met twee hete hangijzers die tot 
nu toe in de congresdiscussies een grote 
rol hebben gespeeld, de zgn. marxisme
discussie en die over de arbeidstijdverkor
ting. Over het laatste onderwerp schrijft 
lngrid Blekman, over het eerste Marcus Bak
ker. 
Zij trachten na te gaan hoe teksten gewor
den zijn zoals ze zijn. Ook over het congres 
schrijft Johan Middendorp. Hij heeft, op 
verzoek van de redactie, krantenknipsels 
over het gebeuren verzameld en daaruit 
een beeld gemaakt van hoe de schrijvende 
buitenwereld er tegen aan kijkt. 
Toch nog veel over een onaf congres dus 
in dit nummer van Politiek en Cultuur. 
Daarnaast een reeks bijdragen over andere 
terreinen. 

Redactie P. en C. 
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Reagan aan de vooravond 
van zijn herverkiezing? 

Begin februari stelde Ronald Reagan zich officieel kandidaat voor de Amerikaanse presi
dentsverkiezingen die in november a.s. worden gehouden. Op dit moment zijn de opi
niepeilingen sterk in zijn voordeel: tenzij Reagan geconfronteerd zou worden met een 
situatie zoals die van de gijzeling van Amerikaans ambassadepersoneel in Teheran, die 
zijn voorganger Carter de overwinning kostte, moet aangenomen worden dat hij zonder 
al te veel moeite zal worden herverkozen. 
Wat zijn de achtergronden hiervan? Is het simpelweg een populaire vent, die recht tot 
het hart van de gemiddelde Amerikaan spreekt? Ongetwijfeld. Maar wat is er dan met 
de gemiddelde Amerikaan gebeurd: toen Barry Goldwater in 1964 (in een campagne 
waarin Reagan zijn debuut als politieke spreker maakte) met een vergelijkbaar program
ma van bidden en schieten in de strijd kwam, werd hij weggevaagd door Lyndon Johnson; 
ja, nog aan de vooravond van Reagans verkiezing gingen vele commentatoren er van 
uit, dat de toenmalige gouverneur van Californië teveel een karikatuur was van een 
echte politicus om ooit een kans te maken. Intussen is wel duidelijk geworden dat Reagan 
stevig in het zadel zit (even afgezien van de vraag of hij zijn paard ook echt bij de teugel 
heeft), en dat zelfs in de rest van de kapitalistische wereld de afkeer van Reagan nogal 
meevalt. 
In het onderstaande zal ik een poging doen de opkomst van Reagan in een wat breder 
kader te plaatsen. 

DE DAG DES OORDEELS 
e huidige crisis van het kapitalisme en de 

daaruit voortvloeiende dreiging van een 
wereldoorlog, vormen het decor waarvoor 
ook de komende presidentsverkiezingen 
zich zullen afspelen. Maar Reagans op
komst is geen automatisch crisisprodukt. 
In 1932, op het hoogtepunt van de vorige 
grote crisis van het kapitalisme, die begon
nen was met de ineenstorting van de beurs 
van Wall Street in 1929, kozen de Amerika
nen een progressieve president, Franklin 
D. Roosevelt. 
Roosevelt was progressief omdat hij be
hoorde tot een stroming in de Amerikaanse 
heersende klasse die optimistisch was 
over de mogelijkheden van het Ameri
kaanse kapitalisme om de vele uitdagingen 

die het tegenover zich vond, het hoofd te 
bieden met behoud van de democratie. 
In de schoot van het oude kapitalisme, dat 
gekenmerkt werd door de oppermacht van 
de bankiers en de zware industrie en door 
heftige concurrentie om buitenlandse 
invloedssferen (imperialisme). waren in 
Amerika aan het begin van de eeuw een 
aantal vernieuwingen tot ontwikkeling 
gekomen die uitzicht gaven op een funda
mentele vernieuwing van het stelsel. Aan 
de belangrijkste hiervan waren de namen 
van Ford en Wilson verbonden. Ford ont
wikkelde het revolutionaire lopende-band
systeem en betaalde zijn arbeiders een 
loon dat hen in staat stelde, de goedkope 
auto's die op deze wijze in grote hoeveel-
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heden werden geproduceerd, af te nemen. 
Door op deze wijze de arbeiders tegemoet 
te treden, bracht hij zichzelf in een positie 
waarin hij zich loonsverhogingen kon laten 
'afdwingen'. Wat hij de arbeiders méér 
moest betalen, was om te beginnen door 
hen zelf verdiend door de hogere produkti
viteit, maar was bovendien koopkracht die 
weer in zijn kas terugvloeide. Voor de 
bankiers en de staalbaronnen gold dat 
uiteraard niet, omdat zij aan de arbeiders 
niets te verkopen hadden. 
Geconfronteerd met een ongekende strijd
baarheid van de bevolking, nam de rege
ring-Roosevelt met de 'New Deal', de 'nieu
we aanpak', een aantal maatregelen die 
het systeem van Ford, de massaproduktie 
en de massaconsumptie, toepasten op de 
hele Amerikaanse maatschappij. De vak
bonden kregen het recht collectieve loon
onderhandelingen per industrietak te voe
ren; de Amerikaanse overheid kreeg een 
aantal middelen in handen om de conjunc
tuur te beïnvloeden. 
Zo kon ze de kracht van de vakbonden in 
die onderhandelingen 'regelen' door de 
werkloosheid te bestrijden of juist op te 
voeren. De banken werden gedwongen 
om hun beleggersactiviteiten in afzonder
lijke firma's onder te brengen. De dollar 
werd bovendien gedevalueerd, zodat het 
accent van Amerika's buitenlandse econo
mische betrekkingen kon verschuiven van 
buitenlandse investeringen, die kapitaal 
onttrokken aan de binnenlandse markt, 
naar export, die industriële bedrijvigheid 
en werkgelegenheid met zich meebracht 
en kapitaal aantrok. Het duurde overigens 
van 1933 tot 1946, dus inclusief de Tweede 
Wereldoorlog, voor al deze wijzigingen 
zich ook werkelijk doorgezet hadden. 
Aanvankelijk leefde onder de Amerikaanse 
arbeiders het idee dat Roosevelt het kapi
talisme zèlf bestreed. De grote acties van 
de nieuwe vakbonden, verenigd in de CIO, 
begonnen ook pas na Roosevelts verkie
zing. Maar al spoedig bleek dat de rege-
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ringspolitiek niet een politieke overwinning 
van de arbeidersklasse op het oog had. 
Integendeel, het ging er juist om (net als 
dat bij Ford het geval was geweest) om de 
heerschappij van de heersende klasse een 
duurzamer fundament te verschaffen. De 
arbeiders in de nieuwe massaproduktie-in
dustriën merkten dat, toen ze nieuwe 
strijdvormen ontwikkelden in de grote 
gevechten met de giganten van de Ameri
kaanse industrie. In Amerika was het geen 
uitzondering dat stakingspiketten door 
gewapende bendes, betaald door de on
derneming, uit elkaar werden geschoten. 
In de jaren dertig vonden de arbeiders hier 
iets op door 'sit down' -stakingen te houden, 
waarbij ze op en naast de machines en de 
lopende banden gingen zitten. Nu konden 
de revolverhelden in dienst van General 
Motors en Ou Pont niet uit de voeten, 
omdat bij schietpartijen de kostbare fa
brieksuitrusting kon worden beschadigd. 
In 1937 bepaalde het Hooggerechtshof dat 
'sit down'-stakingen verboden waren. De 
vakbonden gaven toe en gingen weer over 
tot het instellen van piketten buiten de 
poort, hetgeen bij een eerste incident bij 
Republic Steel resulteerde in 10 doden en 
26 gewonden onder de arbeiders. 
De vakbonden gingen er tenslotte mee 
akkoord hun optreden te beperken tot 
loononderhandelingen over de opbrengst 
van de stijging van de arbeidsproduktiviteit. 
Hoe die produktiviteit werd verhoogd, 
daarmee zouden zij zich net zo min be
moeien als met de vraag onder welke 
eigendoms-en politieke verhoudingen er 
werd geproduceerd. 

Koude oorlog en Atlantische eenheid 

Na de oorlog werd het systeem van Ford 
en de New Deal ook in West-Europa inge
voerd. Het Marshall-plan van 1947 had in 
dit opzicht een dubbele functie: het bracht 
de noodzakelijke machines naar West-Euro-
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pa en bracht daarmee de Amerikaanse 
export op gang en het dwong de Westeu
ropese vakbonden om zich ook tot een 
puur economische rol (collectieve loonon
derhandelingen) te beperken. Vandaar de 
splitsing in het Wereldvakverbond en de 
oprichting van het Internationaal Verbond 
van Vrije Vakverenigingen, in Nederland 
gecompleteerd door het isoleren van de 
communistische EVC. Ook de sociaal-de
mocratie liet zich deze beperking van haar 
politieke mogelijkheden gewillig opleggen, 
hetgeen in de loop van de jaren vijftig ook 
programmatisch bevestigd werd. 
Bovendien legde het Marshall-plan de 
basis voor de Atlantische eenheid door 
middel van de NAVO. Daartoe werd de 
mythe van de Sowjet-dreiging in het leven 
geroepen. De communistische machts
overname in Praag in februari 1948, die 
door Amerikaanse waarnemers indertijd 
werd gezien als een defensieve reactie van 
de Sowjet-Unie om te voorkomen dat de 
linkse nederlaag in West-Europa zou over
slaan naar landen waar de Russen tot 
iedere prijs gunstig gezinde regeringen 
wilden hebben, werd in de publiciteit op
geklopt als een stap naar de verovering 
van West-Europa door de bolsjewieken en 
vormde de directe aanleiding voor geheime 
onderhandelingen die in april 1949 tot de 
NAVO leidden.' 

De Russische dreiging was een verzinsel, 
maar de kapitalistische staten waren niet
temin verenigd als nooit tevoren. Hier leek 
de visie te worden gerealiseerd van Wilson, 
de Amerikaanse president ten tijde van de 
Eerste Wereldoorlog en de Russische 
revolutie. Wilson was eveneens een opti
mist voor wat betreft de mogelijkheden 
van het kapitalisme om het socialisme het 

1. C. Wiebes en B. Zeeman, 'Opdoemende contou
ren van het Noordatlantisch verdrag. Onderhan
delingen in het Pentagon in maart 1948', Int. 
Spectator, januari 1982. 
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hoofd te bieden. Hij meende dat wanneer 
aan het thuisfront het vertrouwen van de 
bevolking gewonnen kon worden door een 
hervormingsgezinde, democratische poli
tiek, die bevolking achter haar regering 
zou staan wanneer deze ook in andere 
landen zou trachten zulke democratische 
regeringen aan de macht te brengen. Alle 
democratische landen samen zouden dan 
een grote werelddemocratie kunnen vor
men, waarin bij meerderheid van stemmen 
besluiten werden genomen. Landen die 
zich niet aan de regels hielden, bijvoorbeeld 
omdat ze oorlogszuchtig waren of buiten
landse eigendommen niet respecteerden 
(zoals het revolutionaire Rusland of Mexico 
niet lang daarvoor). konden zo door een 
internationale organisatie tot de orde wor
den geroepen. 
Wilsons politiek faalde op het laatste punt. 
Hij wist de kapitalistische wereld nog wel 
te inspireren tot standvastigheid tegen het 
socialisme en hielp het meest democrati
sche kamp in de Eerste Wereldoorlog, dat 
van Engeland en Frankrijk, aan de over
winning, maar werd teruggefloten toen hij 
Amerika lid wilde maken van de door hem 
voorgestelde Volkenbond. Pas Roosevelt 
kon tijdens de Tweede Wereldoorlog het 
ideaal van Wilson verwezenlijken met de 
Verenigde Naties. Het kapitalisme kon 
echter anno 1944-'45 de internationale 
verhoudingen niet meer naar zijn hand 
zetten en de Sowjet-Unie en de nieuwe op 
het socialisme georiënteerde staten van 
Oost-Europa moesten tot de VN worden 
toegelaten. 
De economische wereldorganisaties die 
waren opgericht, het Internationaal Mone
tair Fonds en het GATI, die respectievelijk 
de koersverhoudingen tussen de verschil
lende munteenheden en de vrije handel 
moesten bewaken, waren zelfs geheel tot 
de kapitalistische wereld beperkt. De NAVO 
was in zekere zin de aanpassing van de 
politieke eenheid van de belangrijkste 
kapitalistische staten aan deze realiteit. 
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De binnenlandse markt 

Wat was nu de basis voor deze eenheid? 
Zoals gezegd was de rivaliteit van het 
imperialisme van vóór 1929 het gevolg 
van de heftige concurrentie om buiten
landse invloedssferen. In tegenstelling tot 
de bankiers en de staalbaronnen lagen de 
markten van de massaconsumptie-indu
strieën echter allereerst in het binnenland. 
Massaproduktie en massaconsumptie 
moesten samenvallen, op dezelfde mensen 
betrekking hebben; de arbeiders moesten 
consument worden. Dat was het principe 
dat Ford had ontwikkeld en dat vervolgens 
via de New Deal en het Marshall-plan in 
het hele Noordatlantische gebied was 
ingevoerd. De buitenlandse handel speelde 
daarbij wel degelijk een rol, met name 
vanuit Amerika, omdat daar de vrees be
stond dat om de machtige Amerikaanse 
industrie draaiende te houden, de koop
kracht van de arbeiders niet toereikend 
was, wilden die arbeiders tenminste niet 
'alle gevoel voor verhoudingen verliezen'. 
In het Marshall-plan speelde al mee, dat de 
Amerikaanse staat beter dollars kon weg
schenken aan het buitenland, dan die te 
laten verdienen door de eigen arbeiders. 
De geweldige economische groei die na 
de oorlog in de VS en in West-Europa 
plaatsvond, was echter afgezien hiervan 
nauwelijks afhankelijk van de handel. Hoe 
meer het Ford-systeem vaste voet kreeg, 
hoe geringer het aandeel van de export in 
het nationaal produkt werd. Van de indu
strieproduktie in 1913, dus onder de ver
houdingen van het klassieke imperialisme, 
werd in Frankrijk 26 procent, in Japan 40 
procent en in Engeland 45 procent geëx
porteerd. In 1959, toen het stelsel van 
massaproduktie en massaconsumptie zich 
in deze landen had genesteld, waren deze 
percentages teruggelopen naar respectie
velijk 18, 23 en 19 procent. 
De binnenlandse markt was ontegenzeg
gelijk de belangrijkste markt geworden, 
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waarmee één van de belangrijkste oorzaken 
van de rivaliteit tussen imperialistische 
staten was weggenomen of in ieder geval 
verzwakt. De export vanindustrieprodukt en 
naar de onderontwikkelde gebieden, vroe
ger het strijdtoneel van de elkaar becon
currerende mogendheden, was rond 1965 
gedaald tot 2 procent van het bruto natio
naal produkt in de EEG en 0,8 procent voor 
de VS.' 

Hernieuwde rivaliteit 

Wilsons idee van een duurzaam bondge
nootschap van alle kapitalistische landen 
was in de Duitse sociaal-democratie ver
kondigd door Kautsky, en de uitspraak van 
deze laatste, dat vooruitziende kapitalisten 
nu (in 1914) hun collega's zouden moeten 
toeroepen 'kapitalisten aller landen, ver
enigt u!' was voor Lenin aanleiding zijn 
woeste schotschrift tegen Kautsky te schrij
ven. In dit geschrift, Het imperialisme als 
hoogste stadium van het kapitalisme, werd 
Kautsky voorgehouden dat bondgenoot
schappen tussen kapitalistische staten, hoe 
stevig ze er ook uitzien, altijd maar tijdelijk 
van karakter zijn. 'Vreedzame bondgenoot
schappen bereiden oorlogen voor en ko
men op hun beurt uit oorlogen voort', 
aldus Lenin. 'Door hun wisselwerking zijn 
de vormen van de strijd nu eens vreedzaam, 
dan weer niet. maar dit alles speelt zich af 
op één en dezelfde bodem van imperialis
tische betrekkingen en machtsverhoudin
gen in de wereldeconomie en de wereld
politiek'. 
Het gaat er nu niet om te suggereren dat 
wat Lenin hier in 1916-'17 schreef. nog 
precies zo zou gelden. Maar de theorie, dat 
onder de oppervlakte van de internationale 
politieke verhoudingen de ongelijke ont
wikkeling van het kapitalisme voortgaat en 
die politieke verhoudingen daarom onver-

2. A. Lipietz, 'Towards Global Fordism7', New Left 
Review 132 (1982). pp. 36-37. 
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mijdelijk aan het schuiven brengt, is een 
kernstuk van het marxisme dat door de 
moderne geschiedenis alleen maar is 
bevestigd, alle wensdromen van eigentijd
se volgelingen van Kautsky, zoals Tinber
gen en zijn Nieuwe Internationale Econo
mische Orde-adepten, ten spijt. 
Vanaf het midden van de jaren zestig nam 
niet alleen het geëxporteerde deel van de 
industrieproduktie weer toe, maar ook 
andere ontwikkelingen droegen er toe bij 
dat de imperialistische rivaliteit weer open
lijk aan de dag trad. Vanuit West-Europa 
werd in deze periode, het eerst door De 
Gaulle, later door de Westduitse regering, 
bezwaar gemaakt tegen de Amerikaanse 
monetaire politiek, die erop neerkwam dat 
de VS hun tekorten financierden door 
dollars bij te drukken, maar anderzijds 
niets van hun op deze manier gehandhaaf
de machtsposities, zoals het atoommo
nopolie in de NAVO en de greep op de 
Atlantische economie via de directe inves
teringen door Amerikaanse multinationals, 
wilden afstaan aan de partners in Europa. 
De 'partners' werden daarentegen wel 
geacht de dollar te blijven steunen en als 
reserve-valuta aan te houden. 
Tegen het einde van de jaren zestig groeide 
deze situatie naar een regelrechte botsing 
toe. Niet alleen de Amerikaanse betalings
balans (het saldo van uitgaande en bin
nenkomende gelden) was negatief, maar 
ook de handelsbalans, het saldo van uit
gaande en binnenkomende goederen, 
dreigde negatiefte worden. De aangewezen 
weg, volgens de regels van het monetaire 
systeem zoals dat in 1944 was vastgelegd, 
was dat de Amerikaanse regering de dollar 
zou moeten devalueren ten opzichte van 
het goud, waarin het volgens datzelfde 
systeem gedeeltelijk inwisselbaar was. 
Daardoor zouden de exporten goedkoper 
worden en de importen in de nu duurdere 
Europese valuta duurder, zodat de han
delsbalans weer positief kon worden. Dit 
zou wel kunnen inhouden dat de dollar als 
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internationale reserve-valuta terrein kon 
verliezen, ja zelfs dat de Amerikaanse 
munt tot verdere devaluaties zou kunnen 
worden gedwongen. De Europese staten 
zouden de dollarkoers dan op peil moeten 
houden door steunaankopen, maar daar
aan zouden ze misschien eisen verbinden 
omtrent de atoombewapening of andere 
aspecten van de Amerikaanse politiek. 

De regering-Nixon koos daarom voor een 
andere weg. Tot grote ontzetting van dat 
deel van de Amerikaanse heersende klasse 
dat nauwe banden met West-Europa on
derhield, ging zij er in 1971 toe over een 
tariefvan 10% op alle importen in te stellen 
(dus de import te bemoeilijken door er 
belasting op te heffen) en nog veel belang
rijker, zij devalueerde en schortte de inwis
selbaarheid van de dollar in goud op. 
Ook in Europa leidden de maatregelen van 
Nixon tot grote onrust onder de bour
geoisie, maar er zat weinig anders op deze 
te slikken en in december 1971. drie maan
den na Nixons eenzijdige stap, werd een 
akkoord gesloten waarin de Europese 
landen de papieren dollar accepteerden als 
internationaal betaalmiddel op zijn huidige 
koers. Dit zou niet de laatste schok op de 
internationale geld- en kapitaalmarkten 
zijn. 

In 1973 werd na een nieuw conflict het 
systeem van zwevende wisselkoersen 
ingevoerd, waardoor de noodzaak om 
tekorten op de betalingsbalans weg te 
werken, zoals tot dan toe (behalve voor 
Amerika) de regel was geweest, wegviel 
en de landen ertoe overgingen deze tekor
ten te financieren, dus te lenen. Hierbij 
moesten ze zich ten opzichte van elkaar 
onderscheiden door een strakke financiële 
politiek om op zo gunstig mogelijke voor
waarden te kunnen lenen, opnieuw te 
kunnen lenen, enz. Dit alles bij gelijktijdige 
heftige concurrentie op de inkrimpende 
internationale markten. 
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Bolwerken van de reactie 

De basis voor de Amerikaanse politiek 
sinds Roosevelt was gevormd door de 
massaproduktie-industrie, de overheids
sector en de georganiseerde arbeiders. In 
fasen waarin het systeem op volle toeren 
draaide, zoals tijdens de Tweede Wereld
oorlog en in de eerste helft van de jaren 
zestig, vormden deze sectoren ook het 
draagvlak voor de regeringspolitiek en 
leverden zij de kiezers die de (democrati
sche) presidenten kozen. 
De Amerikaanse welvaart was gebaseerd 
op een miraculeuze combinatie van een 
massaproduktie/massaconsumptie-econo
mie volgens de principes van Ford, en een 
overplanting daarvan naar West-Europa, 
dat op basis van zijn achterstand in deze 
ontwikkeling geheel naar de pijpen van 
Amerika danste en de illusie van een ver
enigd Atlantisch kapitalisme in stand hield. 
Nu hadden de New Deal en de daaruit 
gegroeide internationale rol van de VS 
natuurlijk ook 'verliezers' opgeleverd, 
krachten die deze politiek niet wilden maar 
haar niet konden verhinderen. De verliezers 
waren, naast de al genoemde investerings
banken en de zware industrie, de kleinere 
industrie en delen van de handel. Zij waren 
voorstander van een hardere opstelling 
tegen de arbeiders, omdat zij niet bereid of 
in staat waren de concessies te doen die 
de grote industrie zoals Ford zich kon 
veroorloven, of zelfs niet in staat waren in 
te zien dat het hier maar in een zeer be
perkte betekenis werkelijke concessies 
betrof. Deze ondernemers waren georgani
seerd in de National Association of Manu
facturers en rond de Tweede Wereldoorlog 
was hun politieke voorman de republikein
se senator Taft, één van de indieners van 
de beruchte Taft-Hartley-wet van 1946. 
Deze wet was het hoogtepunt van het 
rechtse offensief waarmee na de oorlog de 
;akbonden in het gareel werden geschopt 
=;n bevatte bepalingen tegen echte of ver-
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meende communistische vakbondsleiders. 
Taft, die nauwe betrekkingen onderhield 
met de uiterst reactionaire eigenaars van 
de kleinere staalindustrie, was echter niet 
alleen anti-vakbond, maar ook isolationist. 
Het idee dat Amerika zich niet moest men
gen in de aangelegenheden van verre 
continenten was traditioneel sterk onder 
de agrarische bevolking van het Midden
Westen, maar was niet meer het algemene 
belang van de Amerikaanse heersende 
klasse anno 1946. Zoals Will Cl,ayton, één 
van de architecten van de naoorlogse 
Amerikaanse politiek, in dat jaar schreef, 
'het volk van de Verenigde Staten heeft het 
feit geaccepteerd dat het, of het dit nu wil 
of niet, de aandeelhouder is van een on
derneming genaamd de wereld' 3 Dit gold 
in ieder geval voor de heersende klasse, 
en Taftspogingen om te voorkomen dat 
de VS via het IMF toch geld in deze onder
neming zouden gaan steken, leden dan 
ook schipbreuk. Terwijl zijn streven om te 
voorkomen dat er een georganiseerde 
linkse oppositie in Amerika zou ontstaan 
werd voortgezet door Trumans communis
tenjacht onder ambtenaren en iets later 
door het McCarthyisme, lanceerde diezelf
de Truman in maart 1947 zijn interventie
doctrine en kondigde hij enkele maanden 
later het Marshall-plan af. 
De belangen achter de New Deal en de 
interventiepolitiek in de Tweede Wereld
oorlog, te weten de grote massaproduktie
industrieën, de boeren en de vakbonden, 
waren erin geslaagd Amerika op een koers 
van internationale bemoeienis en expansie 
te houden; de 'verliezers' wisten er echter 
voor te zorgen dat na de oorlog deze inter
nationale rol werd aangescherpt tot een 
kruistocht tegen het communisme. De 
winnende coalitie werd daardoor nog eens 
versterkt met het Pentagon en de olie- en 
de vliegtuigindustrie. 

3. Fortune, mei 1946, p. 123. 
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Democraten en republikeinen 

Roosevelt was vier maal gekozen, in 1932, 
'36, 40 en '44. Voor hem was er, in deze 
moeilijke fase in de geschiedenis van het 
Amerikaanse kapitalisme, geen alternatief. 
Maar toen zijn gezondheid achteruitging, 
was er aan de vooravond van de verkiezin
gen van 1944 op de Democratische Con
ventie, de grote feestvergadering die de 
kandidaat stelt, door een groep conserva
tieve elementen onder leiding van oliespe
culant Ed Pauley nog wel voor gezorgd dat 
niet de zittende vice-president Henry Wal
lace weer kandidaat werd gesteld, maar 
een kleine man uit het Zuiden, een stroman 
van de democratische partijbazen in Mis
souri, Harry Truman. 
Toen Roosevelt overleed, werd Truman 
president, een man die net als de republi
keinse congresmeerderheid in 1946-'48 
wist hoe je de roden moest aanpakken, en 
niet Wallace, een voor 'vrije jongens' als 
Pauly niet te volgen (en misschien wel in 
het geheim communistische!) idealist. 
Toch bleek ook in de republikeinse partij 
de stroming die de internationale rol van 
de VS wilden bestendigen sterker dan de 
isolationisten. Dit bleek toen de republikei
nen niet Taft, maar de bevrijder van West
Europa, generaal Eisenhower kandidaat 
stelden bij de verkiezingen van 1952. De 
republikeinen die, wanneer je de democra
ten gelijk stelt aan een coalitie CDA-PvdA, 
als het Amerikaanse equivalent van onze 
VVD kunnen worden beschouwd, hadden 
een programma dat weliswaar aanhang 
verwierf onder het meest rechtse deel van 
de kiezers, maar dat toch in de eerste plaats 
was afgestemd op de belangen van de 
internationaal georiënteerde bourgeoisie, 
met name de Rockefellers. Vandaar dat zij 
in het Congres maar zelden een meerder
heid konden behalen tegen de meer op de 
massa georiënteerde democraten, maar 
toch een in wezen identieke politiek voer
den wanneer ze aan de macht waren. De 
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democraten waren bovendien altijd ver
deeld tussen een noordelijke 'PvdA' en een 
uiterst conservatieve zuidelijke vleugel, die 
in die contreien zelfs het alleenrecht had, 
een alleenrecht dat onder meer gebaseerd 
was op de ontzegging van het kiesrecht 
aan de zwarte bevolking, de vroegere sla
ven. 

Vietnam en de democratie 

De offensieve Amerikaanse politiek naar 
buiten steunde zoals gezegd op een politiek 
van binnenlandse hervormingen en had in 
die zin een progressief element. De demo
craten waren zowel met het één als met 
het ander het meest succesvol: ze voerden 
alle grote oorlogen in de twintigste eeuw 
en realiseerden de meeste hervormingen. 
Dit ging hun het makkelijkst af wanneer ze 
zèlf uit het in dit opzicht dwarsliggende 
Zuiden afkomstig waren, zoals het geval 
was met Wilson, Truman en Lyndon John
son. Roosevelt was een geval apart, maar 
Kennedy kreeg bijna geen wet door het 
Congres omdat hij door de Zuidelijke vleu
gel gewantrouwd werd. Uiteindelijk werd 
hij tijdens een bezoek aan Dallas in Texas, 
bedoeld om de sfeer wat te verbeteren, ver
moord. 
Zijn opvolger Johnson echter had het 
volste vertrouwen van het Congres, en om 
het vertrouwen van de bevolking te be
houden in de moorddadige oorlog tegen 
Vietnam, joeg hij de ene na de andere wet 
erdoor in het kader van zijn 'Great Society' 
programma, een blauwdruk voor een 
'Grootse Maatschappij'. Het was in deze 
jaren, tussen 1963 en 1968, dat grote stap
pen vooruit werden gezet in de gelijkbe
rechtiging van de zwarte bevolking, voor 
vakbondsvrijheid, alsmede op het vlak van 
sociale voorzieningen zoals medische 
verzorging en grootscheepse programma's 
om de totaal verrotte en aan misdaad en 
verpaupering prijsgegeven Amerikaanse 
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binnensteden weer leefbaar te maken. De 
kosten hiervoor werden opgebracht door 
een economie die op volle toeren draaide 
om in Vietnam een conventionele oorlog 
te voeren, dus een oorlog met tanks, ver· 
bandmiddelen, auto's, handwapens, cola, 
napalmbommen, straaljagers, radio's en 
ga zo maar door, alles in gigantische hoe· 
veelheden. 
Deze combinatie van welvaart en oorlog 
raakte echter steeds meer uit zijn verband 
omdat het vooruitzicht van lotsverbetering 
de negerbevolking in beweging bracht, 
maar tegelijkertijd het verzet aanmoedigde 
tegen de oorlog in Vietnam, waar veel 
meer zwarten sneuvelden dan blanken. 
Het zwarte verzet, dat, samen met de stu· 
denten die protesteerden tegen hun recru
tering voor de oorlog, steeds grotere vor
men aannam, mobiliseerde de blanke 
burgerij, die toch al geprikkeld was geraakt 
door de vele dure "welvaartsprogramma's" 
ten behoeve van de negers, en ook door 
de demonstraties, de vrijmoedige uitingen 
van de subcultuur van de vredesbeweging, 
enzovoort. Toen dominee Martin Luther 
King in zijn strijd voor gelijkberechtiging 
steeds meerthema's invoegde die te maken 
hadden met de oorlog in Vietnam en meer 
in het algemeen met het kapitalistische 
karakter van de Amerikaanse maatschappij, 
viel ook hij door moordenaarshand. 
Toen Nixon aan de macht kwam in no
vember 1968, erfde hij de oorlog in Viet
nam, maar hij moest het stellen zonder de 
economische opbloei. Nu begon de Ameri
kaanse politiek pas werkelijk in de proble
men te komen. Nixon was in alle opzichten 
een traditionele republikeinse president 
toen hij aantrad, maar in zijn entourage 
zaten al een paar figuren die duidelijk 
maakten dat er veranderingen op til waren. 
De belangrijkste daarvan waren zijn collega
advocaat Mitchell, minister van justitie en 
campagneleider en vice-president Agnew. 
Deze lieden wilden het maatschappelijk 
protest niet meer met hervormingen en 

49 

een gematigde houding tegemoet treden, 
maar met harde hand, en deze houding 
paste wonderwel in een economische 
situatie waarin de ruimte om concessies te 
doen ook werkelijk kleiner werd. Onder 
Nixon begon de grote crisis van het sys
teem van Ford en de New Deal, de neer
gang van de massaproduktie-industrie en 
de grote opkomst van banken en oliekapi

taaL 
Maar als de traditionele steun voor de 
Amerikaanse politiek van de kant van de 
New Deal-coalitie (industrie, staatssector, 
vakbonden) wegviel, op wie kon de nieuwe 
politiek dan binnenslands rekenen, met 
andere woorden, waar was de massabasis 
voor zo'n politiek? Mitchell, Agnew en 
Nixon zelf hadden het in hun toespraken 
wel over een zwijgende meerderheid die 
heel erg boos zou zijn over wat de vredes
demonstranten en de negers allemaal 
voor lelijks hadden gezegd, maar erg zicht
baar was die meerderheid nog niet (Nixon 
was tenslotte maar op het nippertje verko
zen) en een herkenbare leiding had ze even
min. 
De jaren 1971 en '72 werden door Nixon 
aangegrepen om naar deze leiding en haar 
meerderheid te gaan zoeken en in de rege
ring-Nixon werden een aantal wijzigingen 
aangebracht, waarvan de belangrijkste 
de benoeming was van John Connally als 
minister van financiën in plaats van de 
bankier David Kennedy (geen familie). 
Connally had naast John Kennedy gezeten 
in de auto waarin deze de dood vond. Hij 
was gouverneur van Texas en de meest 
rechtse van alle conservatieve democraten. 
Zo rechts, dat hij het zelfs in de zuidelijke 
Democratische Partij te benauwd kreeg en 
uiteindelijk naar de republikeinen over
stapte. Het was Connally die van Nixon 
opdracht kreeg de Europeanen een lesje te 
leren en die de al genoemde devaluatie en 
loskoppeling van de dollar doorvoerde. In 
1972 won Nixon, na spectaculaire reizen 
naar Moskou en Peking de verkiezingen 
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met een ongekende overwinning, maar in 
de traditionele heersende klasse was on
gerustheid ontstaan over Nixons botte 
opstelling tegenover het economisch be
langrijke West-Europa, over zijn neiging 
om de methoden die werden toegepast bij 
het uitroeien van de Black Power-beweging 
ook toe te passen in een ordentelijke ver
kiezingsstrijd, en niet in de laatste plaats 
over zijn wat al te vertrouwelijke relatie 
met de leiders van de Sowjet-Unie en 
China, die de vraag deed rijzen of hij nog 
wel goed wist wat de uiteindelijke doelen 
van de Amerikaanse buitenlandse politiek 
waren. Het Watergate-schandaal maakte 
een einde aan Nixons carrière, maar niet 
aan de opmars en verdere organisatie van 
de 'zwijgende meerderheid'. 

Nieuw rechts 

Deze meerderheid had zijn zwaartepunt in 
het Zuiden en het Zuidwesten, waar in de 
loop van de jaren zeventig een belangrijk 
deel van de Amerikaanse industrie naar 
toe verhuisde, op de vlucht voor de sterke 
vakbonden en de hoge lonen van het 
Noordoosten. 
Een element van pioniersgeest, snel rijk 
worden door keihard werken, nam bij deze 
trek ook onder de arbeiders onwillekeurig 
de plaats in van traditionele houdingen als 
vakbondslidmaatschap en vertrouwen in 
de overheid en dit sloot weer goed aan bij 
de conservatieve politieke tradities van het 
Zuiden. Terwijl in de nasleep van Watergate 
de traditionele heersende klasse in beide 
partijen weer de macht naar zich toe trok, 
met de Roeketeliers in de hoofdrol (via 
Nelson met zijn assistent Kissinger in de 
republikeinse partij en via Davids assistent 
Brzezinski bij de democraten), bleef deze 
ontwikkeling doorgaan. President Carter 
werd gekozen op een traditioneel demo
cratisch programma, waarin binnenlandse 
progressiviteit gekoppeld was aan een 
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actieve opstelling naar buiten onder het 
motto van de mensenrechten. Alles in 
goed overleg met West-Europa en Japan, 
zoals de Trilaterale Commissie van David 
Roeketelier en Brzezinski, die Carters vei
ligheidsadviseur werd, had aanbevolen. 
Maar de basis voor die politiek smolt weg 
als sneeuw voor de zon omdat binnens
lands de centra van de massaproduktie-in
dustrie en de vakbonden een crisis door
maakten en Amerika door het Vietnam-trau
ma in het buitenland niet tot daadkrachtig 
optreden kon komen. Gelukkig voor de 
wereld, maar slecht voor Carter, die dan 
ook bij zijn eerste herverkiezing in 1980 het 
loodje legde tegen Reagan. In november 
zal naar alle waarschijnlijkheid Walter 
Mondale, Carters vice-president, vertrou
wensman van de grote vakbonden en lid 
van de Trilaterale Commissie, Reagans 
tegenkandidaat zijn. Hij zal naar alle waar
schijnlijkheid verslagen worden, omdat de 
ontwikkelingen van het imperialisme een 
volstrekt andere richting opgaan dan die 
waarop de achtergrond, de steun en het 
programma van Mondale toegesneden 
zijn. 
Het aandeel van de verwerkende industrie, 
het traditionele bolwerk van de democra
ten, in de totale winsten van de Ameri
kaanse economie daalde van ruim 40 
procent in 1976, het jaar waarin Carter 
werd verkozen, tot zo'n 22 procent in 1982, 
het laatste jaar waarvoor gedetailleerde 
cijfers beschikbaar zijn. De winsten van 
banken, oliemaatschappijen en handel en 
transport klommen daarentegen van 48 
naar 59 procent. 4 Wie bedenkt dat onder 
Truman en onder Johnson de industrie
winsten nog fors boven deze laatste cate
gorie uittorenden, begrijpt welke funda
mentele verschuivingen hier hebben 
plaatsgevonden en hoezeer het maat
schappelijke en politieke krachtenveld 
daardoor van karakter is veranderd. 

4. Economie Report of the President 1983, pp. 258-
259. 
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Dit is van des te meer belang aangezien 
het kiezen van een president in Amerika 
steeds meer een kwestie van geld en zend
tijd is geworden, en steeds minder van de 
gevestigde partijen. Eén van de middelen 
waarmee in de loop van de jaren zeventig 
een verbinding werd gelegd tussen de 
'zwijgende meerderheid' en de politiek 
waren de acties-rond-één-thema, dus 
bijvoorbeeld tegen belastingverhoging, of 
tegen beperkingen op vuurwapen bezit. 
Na Watergate nam het Congres een wet 
aan die grenzen stelde aan de donaties 
aan de partijen. De bedoeling hiervan was 
om corruptie zoals onder Nixon te voorko
men, maar het effect was dat de grote 
ondernemingen en de rijken hun geld nu 
niet meer aan de partijen gaven, maar aan 
de organisatoren van briefcampagnes en 
andere directe actievormen rond bepaalde 
thema's. Deze, overwegend uiterst rechtse, 
en tegen de erfenis van de New Deal (be
lastingen, sociale voorzieningen, e.d.) 
gerichte campagnes en hun organisatoren 
konden zich daardoor binnen enkele jaren 
ontwikkelen tot een factor van gewicht in 
de Amerikaanse politiek, omdat ze maat
schappelijk de wind mee hadden en finan
cieel hun mogelijkheden bijna onbeperkt 
waren. Dat gewicht konden ze onder andere 
in de schaal werpen bij de verkiezingen, en 
dit des te meer naarmate de kandidaats
stelling een publiek proces werd dat zich 
verplaatste van de achterkamers op de 
partijconventies naar de voorverkiezingen, 
de 'primaries'. In beide partijen nam tussen 
1968 en 1980 het aantal gedelegeerden 
naar de conventie dat bij zulke primaries 
wordt verkozen, toe van één-derde naar 
drie-kwart. 5 

Hierdoor is het verkiezen van een president 
een zaak van de openbaarheid geworden 

5. M. Davis, 'The New Right's Raad to Power', New 
Left Review 128 (1981), pp. 30-31. Bij deze cijfers 
mag nog wel vermeld worden, dat de totale op
komst bij een presidentsverkiezing tussen de 50 
en 60% ligt. 
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en in die openbaarheid heeft de zwijgende 
meerderheid haar stem gevonden. Door in 
iedere staat waar voorverkiezingen worden 
gehouden, de thema's waarover de verkie
zingsstrijd gaat te beïnvloeden door brief
en opbelcampagnes, kunnen de organisa
toren daarvan en hun geldschieters niet 
alleen bepalen wie wint, maar daarmee 
ook grote groepen kiezers van de ene naar 
de andere partij schuiven door hen aan te 
moedigen zich te laten registreren als 
kiezer voor een bepaalde partij. Reagan 
had in de verkiezing van 1980 de massieve 
steun van deze 'stemmingmakers', en zijn 
programma van het verlagen van de be
lastingen en het afschaffen van sociale 
voorzieningen viel in goede aarde bij de 
nieuwe klassen in het Zuiden, die overigens 
liever Connally hadden gehad, maar het 
door diens betrokkenheid bij Watergate 
met Reagan moesten stellen. 
In het industriële Noorden verkondigde 
Reagan (naar waarheid, zoals is gebleken) 
dat hij de bewapening drastisch zou op
voeren en daarmee werkgelegenheid zou 
scheppen. Het vrijgeven van de olieprijzen 
was zijn eerste officiële daad. De banken 
bedient hij met hoge rentestanden en met 
mede daardoor aanhoudende tekorten 
elders, die weer winstgevend gefinancierd 
kunnen worden met 'gratis' bijgedraaide 
dollars. 
Met dit programma won hij in 1980 en zal 
hij naar alle waarschijnlijkheid winnen in 
1984. Het belangrijkste verschil is, dat bij 
zijn tweede ambtsaanvaarding Pershings 
met een vliegtijd van enkele minuten staan 
opgesteld gericht op de Sowjet-Unie, en 
hij zich om zijn herverkiezing dan geen 
zorgen meer hoeft te maken. 

Kees van der Pijl 

I 
I 
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De ambtenarenacties, waarover in het 
decembernummer van P en C door Frank 
Biesboer al een beschouwing is gegeven, 
zijn het alleszins waard om, nu de kruit
dampen voorlopig even zijn opgetrokken, 
nog nader te bezien. 
Allereerst om vast te stellen dat met het 
doordrijven van de salariskorting door de 
regering-Lubbers wellicht de eerste ronde 
gewonnen is, maar bij lange na nog niet 
de hele wedstrijd. 
Maar vervolgens óók om te analyseren 
dat de inzet van de ambtenarenstrijd veel 
meer omvat dan een op zich terechte 
strijd om arbeidsvoorwaarden en de positie 
van de georganiseerde werknemers daarin. 
Wat dat betreft zou je kunnen zeggen dat 
onder de directe oppervlakte van het verzet 
tegen salariskortingen zich een aantal 
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onderstromen bewegen die nog veel in
grijpender zijn dan de directe aantasting 
van de rechtspositie van ambtenaren en 
daaraan verbonden 'rechtspositie' van uit
keringsgerechtigden. 
In de eerste plaats is dat de onderstroom 
die door de wijze waarop de maatregelen 
zijn doorgevoerd een directe bedreiging 
vormen voor de democratische verhoudin
gen. In de tweede plaats gaat het om een 
onderstroom die erop gericht is het hele 
stelsel van de verzorgingsstaat te onder
graven en uit te hollen. En tenslotte gaat 
het om een onderstroom die, dwars tegen 
de eerste twee in, de noodzaak van geza
menlijke, andere politiek van linkse politie
ke partijen, vakbeweging en maatschap
pelijke organisaties niet alleen zichtbaar, 
maar vooral ook hoogst urgent maakt. 

De ambtenarenacties: 

Niet bij arbeidsvoor
waarden alléén! 

De acties en het maatschappelijke en par
lementaire debat rond de korting op de 
salarissen van ambtenaren en trendvolgers 
en op de uitkeringen, hebben een aantal 
zaken glashelder gemaakt. Het is volstrekt 
duidelijk geworden dat de korting een 
eenzijdig dictaat was, voortvloeiend uit het 
regeerakkoord van CDA en VVD en afge
kondigd in de Miljoenennota 1984. Volgens 
de formule van het regeerakkoord werd in 
de Miljoenennota '84 een 'ombuiging' 
(d.w.z. bezuiniging) vastgesteld van zo'n 
drie miljard op de arbeidsvoorwaarden in 
de collectieve sector en nog eens zo'n 
bedrag in de sfeer van de uitkeringen. Met 
die boodschap gingen Lubbers en consor
ten het overleg aan met de Stichting van 
de Arbeid en Rietkerk, de werkgever van 

de ambtenaren, het overleg met de centra
les voor overheidspersoneel. Aan die bood
schap viel niet te tornen, elk alternatief 
werd als strijdig met het regeerakkoord of 
met de Miljoenennota van tafel geveegd. 
De z.g. concessie om niet 31 2% maar 3% te 
korten was valse schijn, omdat daarmee 
gepaard ging het omzetten van 2% ar
beidstijdverkorting tegen 80% herbezetting 
in 1% arbeidstijdverkorting tegen 100°'o 
herbezetting, oftewel een regelrechte ver
mindering van werkgelegenheid. Deze 
'uiterste concessie' was dus, zoals velen 
constateerden, niets anders dan het pre
senteren van een sigaar uit eigen doos. 
Dat de regering met deze opstelling feitelijk 
een dictatenpolitiek voerde was niet alleen 
een stelling van de linkse oppositie en de 
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vakbeweging, maar ook van mensen als 
de Gaay Fortman sr. (oud-minister van 
Binnenlandse Zaken), Ruppert (oud-onder
voorzitter van de Raad van State) en ook 
van de Raad van State zélf, die al bij de 
presentatie van de Miljoenennota waar
schuwde dat eenzijdige maatregelen t.a.v. 
bepaalde groepen in de bevolking grote 
maatschappelijke spanningen zouden 
kunnen veroorzaken. 
Achteraf hebben ook Lubbers en Rietkerk 
zélf toegegeven dat het beter was geweest 
als eerst overleg had plaatsgevonden 
voordat financiële taakstellingen in de 
Miljoenennota waren vastgelegd. 
Dat alles neemt niet weg dat de rechtspo
sitie van ambtenaren, trendvolgers en 
uitkeringsgerechtigden door de regering
Lubbers is behandeld als een post op de 
begroting en niet meer. Dat er een bijzon
dere verantwoordelijkheid bestaat bij de 
regering voor de positie van deze grote 
groepen uit de bevolking doordat de rege
ring voor die groepen inkomensverstrekker 
is, heeft bij de opstelling nauwelijks een rol 
gespeeld. Het ging gewoon om de vraag: 
waarop kunnen we welk bedrag bezuinigen. 
De rechtszekerheid van zo'n vier miljoen 
mensen bleek dus niet meer dan een be
grotingspost en de acties hebben laten 
blijken hoezeer dát besef bij die mensen is 
doorgedrongen en hoe kwaad ze daarover 
zijn. 
Die woede wordt feitelijk alleen maar ver
sterkt door de onmiskenbare positieve 
resultaten die de strijd en het debat hebben 
opgeleverd, omdat ze de bevestiging vor
men van het verzet tegen de kortingsmaat
regelen. Dat betreft in de eerste plaats de 
toezegging van minister Rietkerk om te 
komen tot een overlegstelsel waarin al in 
het voorjaar gesproken wordt over rechts
positie en arbeidsvoorwaarden van het 
overheidspersoneel, nog voordat begra
tingsvoornemens vaststaan. Een poging 
van de VVD (I) om dat overleg al bij voor
baat vast te spijkeren op budgettaire 'rand-
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voorwaarden' werd door Rietkerk (VVD!) 
afgewezen met het argument dat dan het 
overleg niet open en reëel meer zou zijn. 
Een fraaiere bevestiging van één van de 
hoofdbezwaren tegen de kortingsmaatregel 
lijkt nauwelijks denkbaar. 
In de tweede plaats is door Rietkerk toege
geven dat de resulaten van de zg. pakket
vergelijking, die eind dit jaar verwacht 
worden, mogelijk (een deel van) de bezui
nigingsmaatregelen teniet zouden kunnen 
doen. Het gaat hier om een kwestie die al 
lang in discussie is: een vergelijking van 
het totale pakket aan arbeidsvoorwaarden 
van overheidspersoneel met dat van werk
nemers in de particuliere sector. Een der
gelijke vergelijking is bijzonder gecompli
ceerd omdat het daarbij niet alleen gaat 
om vergelijking van bruto- of netto-salaris
sen maar ook om vergelijking van het 
soort werk en van de secundaire en tertiaire 
arbeidsvoorwaarden. De resultaten van 
deze vergelijking moeten nog steeds op 
tafel komen en dat terwijl bij de jongste 
kortingsmaatregelen de z.g. bevoorrechte 
positie van overheidspersoneel wel degelijk 
een rol heeft gespeeld, zowel in de publieke 
discussie als in de argumentatie van de 
regering. Dat Rietkerk toegegeven heeft 
dat dit een uitermate onzekere wissel is 
bewijst andermaal hoe gegrond de bezwa
ren tegen deze eenzijdige maatregel zijn I 

De democratie onder druk 

FNV-voorzitter Kok constateerde, toen het 
doorvoeren van de kortingsmaatregelen 
vaststond, dat de regering-Lubbers een 
Pyrrus-overwinning had behaald, oftewel 
een overwinning die zoveel had gekost dat 
deze tot de uiteindelijke nederlaag moet 
leiden. En wie het slagveld overziet en 
kennis neemt van de commentaren van 
zeer uiteenlopende waarnemers, kan hem 
daarin alleen maar gelijk geven. 

1 
1

1 
'I 
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Allereerst is daar natuurlijk de bittere pil 
voor de direct betrokkenen: de ambtenaren, 
trendvolgers en uitkeringsgerechtigden. Zij 
voelen zich geschoffeerd en·ontrecht. 
Open en rèëel overleg, alternatieven en 
vergaande compromissen werden niet 
eens in overweging genomen. De gf'!volgen 
daarvan zullen zeker nog lang doorwerken. 
Grote groepen van de bevolking ontneem 
je niet straffeloos het gevoel van rechtsze
kerheid dat in de trendsystematiek en het 
koppelingsmechanisme verankerd lag. 
Voor het loslaten daarvan is in feite niets 
in de plaats gekomen. V~n jaar op jaar 
zullen deze groepen moeten aanhoren hoe 
het dit keer uitpakt. Als het aan deze rege
ring ligt tenminste. Als het aan de betrokken 
groepen zelf ligt zal het laatste woord 
daarover nog niet gesproken zijn en zal de 
laatste collectieve actie daartegen nog niet 
gevoerd zijn. En daarbij is het van cruciale 
betekenis dat onder die groepen categorie
ën zijn die tot enkele maanden geleden 
beschouwd werden als loyale steunpilaren 
van het staatsapparaat: politiemensen, 
douanebeambten, belastingambtenaren. 
Het feit dat deze groepen mede in verzet 
zijn gekomen tegen het regeringsbeleid, 
betekent een niet te onderschatten ver
zwakking in de verdere uitvoering van het 
regeringsbeleid, iets waarop Frank Bies
boer in het decembernummer reeds wees. 
In de kern komt het erop neer dat de uit
voerders van het regeringsbeleid door 
datzelfde beleid tot object, tot lijdend voor
werp van de bezuinigingswoede zijn ge
maakt. Dat heeft ongetwijfeld bijgedragen 
tot een kritische opstelling van de uitvoer
ders t.o.v. dat regeringsbeleid en het eind 
daarvan is nog niet in zicht, omdat de 
kortingsmaatregelen nog maar het topje 
vormen van de ijsberg, die deze regering 
voor het overheidspersoneel in petto heeft. 
Verderop zal ik daar nog nader op ingaan. 
Toch wil ik hier nog iets opmerken; het feit 
dat door de acties zichtbaar is geworden 
dat het staatsapparaat niet een monolitisch 
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blok is, dat altijd de regeringspolitiek re
presenteert en uitvoert, is op zichzelf posi
tief. Maar we moeten wel bedenken dat 
dat niet het doel van de regering-Lubbers 
was, maar eerder een onbedoeld nevenef
fect. Dat betekent echter tegelijk dat de 
regering-Lubbers daarmee indirect twijfel 
heeft veroorzaakt aan de loyaliteit van het 
ambtenarenapparaat als zodanig. Met 
andere woorden: deze van de kant van 
de regering, onbedoelde en ongerichte 
opwekking tot verzet tegen regeringspoli
tiek kan een precedent vormen voor toe

komstige situaties en daarmee heeft de 
regering een zware verantwoordelijkheid 
op zich geladen. Op dit moment wil ik 
volstaan met het vertrouwen uit te spreken 
in de georganiseerde ambtenaren, die tot 
dusverre voortreffelijk hebben duidelijk 
gemaakt dat het niet de regeringspolitiek 
als zodanig was die hen in verzet bracht, 
maar de aantasting van hun belangen, die 
eruit voortvloeide. 
Naast het aspect van de loyaliteit van het 
ambtenarenapparaat, dat van belang is 
voor het functioneren van de democrati
sche rechtsstaat, is er natuurlijk de wijze 
waarop de regering-Lubbers denkt om te 
kunnen springen met maatschappelijke 
organisaties die een belangrijke rol spelen 
in het proces van meningsvorming en 
besluitvorming. Daarbij zij ten overvloede 
aangetekend dat voor onze partij democra
tie altijd veel meer is geweest dan het 
geformaliseerde besluitvormingsproces in 
parlement en regering. Wij hebben dat 
besluitvormingsproces altijd beschouwd 
als een weerspiegeling en uitdrukking van 
verhoudingen in de maatschappij, niet 
alleen de verhoudingen die tot uiting ko
men in verkiezingen eens in de zoveel jaar, 
maar ook (en soms juist) de verhoudingen 
zoals die zich ontwikkelen rond concrete 
strijdvragen, waarbij macht gemobiliseerd 
wordt en soms zijn vertaling krijgt in parle
mentaire meerderheden (denk aan de Drie 
van Breda of deN-bom). 
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In dit licht bezien is de houding van de 
regering-Lubbers rond de kortingsmaatre
gelen t.o.v. de vakbeweging hoogst laak
baar. Door de vakbeweging niet serieus te 
nemen, door van open en reëel overleg 
een farce te maken en door voorstellen 
van de kant van de vakbeweging niet eens 
in overweging te willen nemen, heeft de 
regering getracht van de vakbeweging een 
maatschappelijke en politieke non-valeur 
te maken, een krachteloze factor in de 
besluitvorming. Objectief is dat al ernstig 
maar het betekent ook een politieke keuze: 
door een machtsfactor aan de ene kant zo 
te ontkrachten, wordt automatisch de 
machtsfactor aan de andere kant versterkt. 
Daarmee mengt de regering zich direct in 
maatschappelijke verhoudingen en maakt 
zich daardoor tot belangenbehartiger van 
één kant: de werkgevers, die dan ook niet 
nalaten de loftrompet over het regerings
beleid te steken. Op zich hoeft dat commu
nisten niet te verbazen, maar toch moet de 
openlijkheid waarmee dat gebeurt gesig
naleerd worden. Niet voor niets hebben 
Engelse kranten hun verwondering erover 
uitgesproken dat de regering-Lubbers 
optreedt op een manier die Maggie That
cher nog niet heeft aangedurfd! 

Tenslotte is er dan de positie van het par
lement zelf die aan een snelle en ingrijpen
de verandering blootstaat. Immers, als er 
rond de kortingsmaatregelen één ding 
duidelijk is geworden, dan is het dat de 
functie van het parlement, door de aan het 
regeerakkoord vastgespijkerde meerder
heidspolitiek, dreigt te verworden tot een 
besluitvormingsmachine ten dienste van 
de uitvoering van het regeerakkoord. 
Hierbij moeten vooral twee dingen gesig
naleerd worden. In de eerste plaats het 
regeerakkoord zelf. Lubbers heeft in de 
Eerste Kamer ondubbelzinnig het karakter 
daarvan aangegeven. Hij zei daar dat het 
regeerakkoord niet mocht worden be-
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schouwd als een vrijblijvend discussiestuk, 
maar als een mandaat voor het regerings
beleid. Met andere woorden: het regeerak
koord is geen overeenkomst op hoofdzaken 
tussen partijen die zich politiek verbonden 
tot het vormen van een regering, maar een 
juridische overeenkomst waaraan partijen 
zich verbinden om steun te geven aan 
regeringsbeleid dat dat akkoord uitvoert. 
Daarmee is niet alleen een situatie gecre
eerd waarin een politieke overeenkomst 
een veel te zware en gedetailleerde uitwer
king heeft gekregen, maar is zelfs de vraag 
aan de orde of parlementariërs die in die 
opvatting meegaan, niet op gespannen 
voet komen te staan met de grondwettelijke 
regel dat zij beslissen zonder last of ru~JQe
spraak! 
Dat werpt meteen een andere vraag op: in 
hoeverre is er nog sprake van dualisme, 
oftewel, in hoeverre zijn regering en parle
ment nog wel twee te onderscheiden 
staatsorganen. Het dualisme, zoals dat 
formeel nog steeds geldt voor de verhou
ding tussen regering en parlement, met 
eigen te onderscheiden verantwoordelijk
heden, beoogt immers dat het parlement 
niet alleen (met de regering) medewetgever 
is, maar tevens die regering controleert op 
zijn daden en te allen tijde ter verantwoor
ding kan roepen en zonodig naar huis kan 
sturen. 
Minister de Koning heeft in het weekblad 
de Tijd al onverbloemd zijn blijdschap 
uitgesproken over de ontwikkeling naar 
monisme: een hecht verband tussen rege
ring en Kamermeerderheid, omdat het 
voor de besluitvorming zoveel zakelijker 
werd. Tegelijkertijd hebben mensen als 
Faber (CDA) in het Friesch Dagblad, Schutte 
op het GPV-partijberaad en Scholten, toen 
hij afscheid nam van de CDA-fractie, hun 
grote zorgen over deze ontwikkeling uitge
sproken. En daartoe is alle reden; als je de 
opvattingen van Lubbers en De Koning 
zou doortrekken, dan zou, na de verkiezin
gen, een gedetailleerde overeenkomst 
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tussen partijen die de regering vormen, 
k~t~nnen leiden tot het feitelijk buiten wer
king stellen van het parlement tot de vol
gende verkiezingen! 
Niet ten onrechte is de regering-Lubbers al 
eens omschreven als een extra-parlemen
tair kabinet, overigens zonder dat het par
lement als zodanig daarmee ingestemd 
heeft! 

De verzorgingsstaat onder druk 

In het parlementaire debat heeft de VVD 
geen geheim gemaakt van háár inzet bij de 
kortingsmaatregelen: niet de vermeende 
bevoorrechting van ambtenaren, trendvol
gers of uitkeringsgerechtigden speelden 
daarbij de hoofdrol, maar de rol van de 
overheid als zodanig, die moest terugge
drongen worden. De redenering was even 
simpel, als voor haar oogmerken doeltref
fend: terwijl de werkgelegenheid in de 
particuliere sector met honderdduizenden 
is teruggelopen, is die van de collectieve 
sector over de afgelopen zeven à acht jaar 
met 400.000 toegenomen. Dat die toename 
voor een belangrijk deel nauw samenhangt 
met ontwikkelingen in de particuliere sec
tor, door welke de overheidssector maar al 
te graag als opvang- en afvalbak wordt 
gebruikt (denk aan de enorme toename in 
de sfeer van de WAO, de Bijstand, de 
gezondheidszorg) wordt gemakshalve 
door dezelfde VVD buiten beschouwing 
gelaten! 
De VVD stelt kort en goed: die oneven
wichtigheid moet gecorrigeerd worden. De 
regering bracht deze overweging wat 
minder pregnant naar voren: 'bij het terug
brengen van de collectieve lasten kun je 
maar uit twee alternatieven kiezen: of de 
arbeidsvoorwaarden of de werkgelegen
heid.' 
De regering beroemde zich erop dat ze 
vóór werkgelegenheid had gekozen en dus 
moesten de arbeidsvoorwaarden eraan 
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geloven (daarbij gemakshalve even voorbij 
ziende aan het verlies aan werkgelegenheid 
als gevolg van de 2%-personeelsreductie 
bij de departementen en provincies en de 

bezuinigingen op departementale uitgaven 
en op het provincie- en gemeentefonds; 
een verlies dat in de tienduizenden loopt i). 
Dit subtiele verschil tussen VVD en regering 
kan niet het feit wegnemen dat het geza
menlijke uitgangspunt van het terugdrin
gen van collectieve lasten en het meer 
ruimte geven aan het bedrijfsleven nu al 
heeft geleid tot voornemens die ingrijpende 
gevolgen zullen hebben voor het stelsel 
van voorzieningen en regelingen dat we 
kortheidshalve de verzorgingsstaat noe
men. Ik doel hier op de toverwoorden van 
regering en regeringspartijen: privatise
ring en déregulering. Het gaat in beide 
gevallen in essentie om hetzelfde: afbraak 
van het staatsmonopolie op voorzieningen 
en regelingen teneinde ruimte te scheppen 
voor de particuliere sector, het bedrijfs
leven. 
Nu zijn we als communisten nooit juichend 
geweest over ongebreidelde staatsregule
ring en hebben we in verleden en heden 
niet zelden kritiek geoefend op de negatieve 
aspecten daarvan: bureaucratie en betutte
ling van de bevolking. Maar bij privatisering 
en déregulering gaat het om iets heel 
anders: niet de uitwassen van staatsinter
venties zijn het doelwit, maar die interven
ties zélf. 
Het feit dat de staat verantwoordelijkheid 
heeft genomen voor voorzieningen als 
openbaar vervoer, gezondheidszorg, tele
communicatie, vuil ophalen en verwerken, 
beveiliging en dergelijke vloeide niet voort 
uit het ontembare enthousiasme in het 
staatsapparaat of de regerende machten. 
Het was vaak een resultaat van beweging 
in de maatschappij die constateerde dat 
voorzieningen noodzakelijk waren en via 
het vrije spel van maatschappelijke krach
ten niet of niet voldoende tot stand kwa
men. 
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Daarnaast speelde een belangrijke rol het 
scherpe besef dat sommige voorzieningen 
zó essentieel zijn voor het functioneren 
van een maatschappij als geheel, dat je die 
niet kunt toevertrouwen aan particuliere 
belangen, die tenslotte altijd bepaald wor
den door macht- en winstoogmerken. 
De discussie over en het gedeeltelijk door
voeren van privatisering, gaat volstrekt 
voorbij aan deze historische en maat
schappelijke overwegingen en beperkt zich 
tot een puur zakelijke afweging: wat is 
goedkoper (en dat vooral naar de staat toe 
geredeneerd). Daarbij is de praktijk van de 
privatisering niet beperkt tot het in één 
klap overhevelen van bepaalde voorzienin
gen (vgl. de oprukkende bewakingsdiens
ten), maar ook het partieel afkalven, zoals 
bijvoorbeeld het voorstel van CDA-zijde 
om de eerste twee ligdagen niet meer via 
het ziekenfonds te bekostigen, maar via 
particuliere verzekeringen. 
Er is zelfs sprake van een sluipende privati
sering door middel van het stelselmatig 
opdrijven van eigen bijdragen en retribu
ties: sommige semi-overheidsvoorzienin
gen worden daardoor zo duur, dat het 
aantrekkelijk wordt oplossingen te zoeken 
in de particuliere sfeer, een tendens die bij 
muziekscholen en kinderopvang al zicht
baar wordt. 
Een zelfde redenering gaat op voor een zo 
mogelijk nog ingrijpender operatie: de 
déregulering. De ideologie rond deze ope
ratie is omvangrijk en indrukwekkend: veel 
overheidsregelingen zijn weinig effectief 
(ze bereiken niet of in beperkte mate het 
doel waarvoor ze gecreëerd zijn) en vaak 
kan (in verband met het voorgaande) met 
eenvoudiger en minder gedetailleerde 
regelingen hetzelfde bereikt worden. Maar 
wie vervolgens gaat kijken hoe deze op 
zich serieus te nemen diagnose wordt 
omgezet in oplossingen, die komt er al 
gauw achter dat het hier om een zeer 
eenzijdige optiek gaat: niet de (nog steeds 
toenemende) wirwar van regeltjes waaraan 
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uitkeringsgerechtigden of belastingbetalers 
worden onderworpen gaat onder het mes, 
maar de regelingen die de ondernemer in 
zijn vrijheid van ondernemen beperken I 
Bouwvoorschriften, ontslagbescherming, 
milieuwetten, de arbeidsomstandigheden
wet zijn het eerste doelwit van de ontrege
l aars. En uitgerekend dáár zijn, net als bij 
de privatisering, die regelingen er niet 
gekomen voor het plezier van de regelge
vers maar vanuit de noodzaak om de kwa
lijke gevolgen van het vrije ondernemen 
tegen te gaan. 

Dat dat niet altijd tot het beoogde doel 
heeft geleid zij toegegeven, maar dat komt 
dan niet door de gebrekkigheid van regel
geving als zodanig, maar juist doordat 
bestaande regels en de maatschappelijke 
verhoudingen ertoe leiden dat de vrije 
ondernemer altijd weer middelen vindt om 
zijn activiteiten door te zetten. Met andere 
woorden: de gebrekkigheid van bestaande 
regelgeving zou eerder moeten leiden tot 
het verscherpen dan tot het loslaten ervan! 
Ondertussen is wel één ding duidelijk: het 
doorzetten van de tendens tot privatisering 
en déregulering dreigt niet alleen te leiden 
tot maatschappelijke schade omdat voorbij 
wordt gegaan aan de omstandigheden 
waarin overheidsvoorzieningen en -rege
lingen tot stand kwamen, maar leidt nu al 
tot een bedreiging van de werkgelegenheid 
in de collectieve sector, waarbij vergeleken 
de ombuiging, die in de afgelopen maanden 
centraal stond, nog maar kinderspel is! 

Wie beseft dat er bij de overheid en de 
gesubsidieerde sector zo'n 1,2 miljoen 
mensen werkzaam zijn, die zal zich realise
ren dat het overhevelen van voorzieningen 
van de collectieve naar de particuliere 
sector en het afschaffen van regelingen, 
waarvan de uitvoering en handhaving 
werk betekent voor tal van mensen (vaak 
nog te weinig!), een enorme aantasting 
van zinvolle werkgelegenheid betekent. 
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Het linkse alternatief onder druk 

Wie het voorgaande op zich laat inwerken, 
die wordt bijna overweldigd door de mas
sieve bedreiging die het optreden van de 
regering-Lubbers vormt. Het is immers 
niet niks wat er aan ons voorgeschoteld 
wordt: onrechtvaardige aantasting van de 
arbeidsvoorwaarden en rechten van amb
tenaren, trendvolgers en uitkeringsgerech
tigden, aantasting van de democratie en 
uitholling van de verzorgingsstaat. En dan 
hebben we het nog niet eens gehad over 
de jeugdlonen, de huursubsidies, de retri
butieverhogingen voor bibliotheken, 
rechtshulp en gezinsverzorging, de prijs
verhogingen voor kaartjes voor musea, 
schouwburgen, openbaar vervoer, de 
aantasting van uitkeringen voor gemeenten 
en provincies en ga zo maar door. 
De overweldiging die uitgaat van zo'n 
opsomming mag niet leiden tot verlam
ming of daden loosheid, maar kan voor alle 
partijen en organisaties die een ándere 
politiek voorstaan en daarvoor willen op
treden, slechts tot één conclusie leiden: de 
regering-Lubbers moet weg, en wel zo 
snel mogelijk. Daarvoor moeten zoveel 
mogelijk handen inééngeslagen worden. Ik 
zeg dat hier niet alleen vanuit de logische 
opvatting dat als je een andere politiek 
voorstaat, de huidige politiek dus onjuist 
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is, maar vooral vanuit het besef dat elke 
dag dat deze regering nog verder de tijd 
krijgt zijn onzalige plannen uit te voeren, 
de mogelijkheden voor een andere politiek 
steeds meer onder druk komen te staan. 
Immers, alleen al het herstellen van de 
schade die deze regering bezig is aan te 
richten, zal met de dag meer inspanning 
en geld vergen. 
Wie beseft dat deze regering werkt met 
een programma dat voor de hele regeer
periode zo'n 30 miljard aan bezuinigingen 
moet opleveren, oftewel 25% van de huidi
ge jaarbegroting, die zal doordrongen zijn 
van de onmogelijkheid om dat in één klap 
teniet te doen. Natuurlijk hebben wij als 
communisten nog wel het een en ander in 
petto, zoals de aloude (maar niet verouder
de) defensielasten, de kapitaalexport, de 
energiewinsten en de banken en verzeke
ringsmaatschappijen, maar dat alles zal 
niet toereikend zijn om op te bouwen wat 
de voorganger gesloopt heeft en een 
daadwerkelijk andere politiek te bekosti
gen. 
Daarom, tot slot, deze niet gratuite uitroep: 
hoe sneller de regering-Lubbers met dat 
verfoeilijke regeerakkoord weg is, des te 
beter het is: voor de mensen zelf, maar, in 
nauwe relatie daarmee, voor het perspectief 
op een andere politiek! 

Marius Ernsting 
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Gedachten over 
• progressieve 

samenwerking 
Het besef dat een permanent soort bundeling van progressieve mensen nodig is, heeft 
de laatste jaren snel om zich heen gegrepen. Dat is geen automatisch gevolg van objectieve 
ontwikkelingen of van de coalitiepolitiek van rechts, maar in de eerste plaats een eerste 
resultaat van doelbewust politiek handelen van progressieve partijen en organisaties. 
Vaak tegen rechtse stromingen in. 
Van twee kanten komt de uitdaging om dat eerste resultaat nu verder te ontwikkelen. 
Aan de ene kant zijn verdere stappen urgent gezien de renovatie van rechts en de nieuwe 
eisen die dat stelt aan progressieve politiek. Aan de andere kant hebben zich in de afge
lopen jaren nieuwe vormen van progressief en socialistisch bewustzijn ontwikkeld in een 
reeks bewegingen en acties die terecht eisen deel te zijn van progressieve politiek. Stilstand 
is achteruitgang- juist als het gaat om progressieve machtsvorming. 
Dit artikeltje wil in de eerste plaats een pleidooi zijn om die discussie in onze partij en in 
de progressieve en feministische beweging als geheel te voeren. Willen we verder komen 
dan moeten we een scala problemen weten te formuleren en aan te pakken. Hoe we dat 
moeten doen is een zaak van gezamenlijk zoeken naar mogelijkheden om de bestaande 
machtsverhoudingen te doorbreken. De veronderstelling bij het schrijven van dit stuk is 
in feite dat de discussie in onze partij over progressieve machtsvorming nog teveel blijft 
steken in de concurrentie van een aantal vrij abstracte formules en nog veel te weinig 
gebruik maakt van de rijkdom aan ervaringen die er ook in onze partij is, en daardoor te 
weinig verwerkt en aandraagt ten behoeve van die duizenden communisten die samen 
met mensen van andere politieke overtuiging dagelijks bezig zijn met machtsvorming. 
Kortom: iets meer actievoerders aan het woord alstublieft. 

aan de hand van enkele ervaringen 
in Amsterdam 

'De samenleving moet tot de orde worden 
geroepen'. Dat schreef de ex-minister-pre
sident tijdens de laatste Tweede Kamer
verkiezingen. Wellicht de meest kernachtige 
samenvatting van het credo van rechts 
anno 1984. De machtsgroepen waar het 
kabinet op steunt zijn immers niet tevreden 
met diefstal van inkomen, diefstal van 
werk of gewoon diefstal van kapitaal. We 
hebben te maken met een koers op een 
fundamentele reorganisatie van de maat-

schappelijke verhoudingen die snelle 
machtsvergroting van rechts in de weg 
staan. 
Uitholling van de parlementaire democratie 
en de rechtsstaat, afbraak van 'hinderlijke' 
wetgeving onder het mom van déregule
ring, het terugdringen van posities van 
arbeiders-, vrouwen- en milieubeweging, 
militarisering van de economie en massale 
afbraak van werkgelegenheid, en last but 
notleast totale ontmanteling van het sociale 
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zekerheidsstelsel. De diep ingrijpende 
gevolgen voor de maatschappij als geheel 
van deze laatstgenoemde operatie kan 
nauwelijks overschat worden. 
Versterking van rechtse stromingen, voor
op het georganiseerd racisme, is in de 
gehele maatschappij te constateren. 
Juist gezien deze ontwikkelingen is het 
bundelen van progressief Nederland zo'n 
uitermate vruchtbare opgaaf. In ieder geval 
is het geen overbodige luxe om veel gron
diger en geconcentreerder de hierboven 
aangestipte ontwikkelingen te analyseren 
en mede daarop de inbreng van onze 
partij te baseren. Alleen vluchtig constate
ren is bepaald niet genoeg. Het ontwerp
program biedt daar m.i. prima invalshoeken 
voor. iets voor na het programcongres7 

Amsterdam e.o. 

Op dit moment bestaan in Amsterdam en 
omgeving tal van samenwerkingsverban
den. Samenwerking van verschillende 
politieke stromingen heeft in de eerste 
plaats gestalte gekregen in de vredesbe
weging, de strijd tegen racisme en (neo)
fascisme, de vakbeweging, de vrouwenbe
weging, de woonlastenbeweging en een 
rijk geschakeerde wereld van actiegroepen 
en wijkorganen. Zowel in buur.ten als in 
bedrijven functioneren honderden actieco
mités en solidariteitsorganisaties. Aan een 
aantal actieplatforms nemen ook de pro
gressieve partijen deel. 
Dagelijkse samenwerking is er ook in de 
parlementaire organen. In de gemeente
raad van Amsterdam is een progressief 
program-akkoord de basis voor een college 
van B en W waaraan wordt deelgenomen 
door PvdA, CPN, CDA en D'66. Op stedelijk 
niveau functioneert een progressief par
tijenoverleg en nemen de vijf progressieve 
partijen (CPN, PvdA, D'66, PSP en PPR) 
met de regelmaat van de klok gezamenlijke 
initiatieven. Soortgelijke overleggen be-
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staan in de meeste Amsterdamse buurten, 
zij het met een onderling verschillende 
samenstelling en wisselend succes. Ook 
op dit terrein is het nog al doende zoeken. 
In de regio rondom Amsterdam is een 
veelheid van ervaringen met een geheel 
eigen achtergrond opgedaan. In een aantal 
gemeenten functioneert een gezamenlijke 
lijst waaraan CPN, PSP eniof PPR deelne
men. In één gemeente neemt zo'n lijst deel 
aan het college van Ben W (Diemen). 
Gezamenlijke 1 mei vieringen zijn in veel 
plaatsen al een traditie (zoals in Purmerend 
en de Haarlemmermeer). 

Stroomversnelling 

Met de publikatie van de miljardennota 
van deze regering en met de brede bewe
ging tegen de kortingen op de inkomens 
van ambtenaren, trendvolgers en uitke
ringsgerechtigden, is in de progressieve 
samenwerking een stroomversnelling tot 
stand gebracht. In voorjaar 1983 had al 
een gezamenlijke actie plaatsgevonden 
tegen de bezuinigingen op de gemeente
begroting. In de vorm van een demonstra
tieve hoorzitting georganiseerd door CDA, 
CPN, PvdA, D'66, PPR en PSP, samen met 
FNV en CNV. Een reeks van actiecomités 
en belangenorganisaties hebben daar een 
rol in gespeeld. Na de publikatie van de 
huidige miljardennota, die over de hele 
linie desastreus is voor Amsterdam, beslo
ten de vijf progressieve partijen een stap 
verder te zetten. Ze stuurden een geza
menlijke reactie op de miljardennota als 
geheel plus een aantal gezamenlijke com
mentaren op verschillende onderdelen 
daarvan. Het motto is in de eerste zin aan
gegeven: 'ondergetekende partijen luiden 
de alarmklok .. .'. In dezelfde periode werd 
besloten tot een geconcentreerde geza
menlijke activiteit tegen de reorganisatie 
van het socialezekerheidsstelsel die de 
staatssecretaris De Graaf wil doorzetten. 
Deze voorbereidende activiteiten bleken 
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een goede basis voor actief opereren tij
dens de grote acties van ambtenaren, 
trendvolgers en uitkeringsgerechtigden. 
Vooral de actiecomités in de gemeentebe
drijven hebben hierin een stimulerende rol 
gespeeld. 
Midden in die massa-beweging ontstond 
een nieuw platform, in de vorm van een 
overleg tussen de besturen van de pro
gressieve partijen, de actiecomités van de 
ambtenaren en trendvolgers, en de actie
groepen van uitkeringsgerechtigden. Op 
basis van een eerder tot stand gekomen 
gezamenlijke solidariteitsverklaring van de 
vijf partijen is een oproep tot grootscheepse 
solidariteit in een massa-oplage door de 
buurtafdelingen van de partijen verspreid, 
veelal ook gezamenlijk. 
Deze activiteiten leidden tot de grote en 
unieke solidariteitsdemonstratie op de 
Dam, waar tienduizend Amsterdammers 
bijeenstroomden en verdere strijd tegen 
de regeringspolitiek aankondigden. Wat de 
sprekers verbond, van christen-democraat 
tot en met communist, was het besef dat 
dit regeringsbeleid van tafel moet. 
De wetenschap dat deze strijd niet van 
vandaag op morgen te beslechten is, is 
omgezet in het principe-besluit de onder
linge verbondenheid niet alleen op hoog
tepunten tot uiting te brengen maar per
manent te gaan organiseren. Dit komt tot 
gelding in de oprichting in het 'Amsterdams 
platform tegen het regeringsbeleid' waar
aan wordt deelgenomen door actiecomités, 
org<misaties van uitkeringsgerechtigden en 
de vijf progressieve partijen. Dit geheel 
heeft steun toegezegd gekregen van de 
FNV-Amsterdam en zal in de komende 
weken ongetwijfeld verder verbreed wor
den. 

Een progressief actie- en eisenprogram? 

Bovenstaande ontwikkeling is niet beperkt 
tot Amsterdam. Soortgelijke bundelingen 
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en het zoeken naar plaatselijke vormen 
van permanente coalities in strijd vinden 
plaats in de regio rondom Amsterdam 
(met name in Purmerend en Amstelveen). 
Het legt wel de vinger op een probleem 
waar in de partij meer aandacht aan be
steed zou kunnen en moeten worden. Heel 
simpel gezegd: de noodzaak van een pro
gressief actie- en eisenprogram. In de 
afgelopen periode zijn op deelterreinen of 
juist op zeer brede terreinen met een spe
cifieke invalshoek aanzetten gegeven tot 
verenigende eisenprograms. Toch is het 
vaak opvallend hoe snel die weer in een of 
andere lade verdwijnen, gelukkig niet bij 
de betrokken bewegingen maar wel heel 
vaak in (ook onze) partij(en). 
Terugblikkend zou je wellicht kunnen stel
len dat een bepaalde periode zich aan het 
afsluiten is: die van het veroveren van de 
steun van progressieve kaders voor het 
idee van progressieve machtsvorming als 
zodanig. Dit was bijvoorbeeld al te merken 
op de eerste-meiviering in Amsterdam, 
waar iedereen gelukkig was met het geza
menlijke en vrijwel iedereen op een of 
andere manier het gemis voelde van een 
gezamenlijk (minimum) eisen programma. 
Verdere ontwikkeling zou wel eens beslist 
kunnen worden door de mate waarin con
crete machtsvorming op alle maatschap
pelijke strijdterreinen wordt uitgewerkt. 
Het perspectief van progressieve samen
werking tegenover (schijn)perspectieven 
van rechtse stromingen en in concurrentie 
met linksige propaganda van het eigen 
gelijk moet nu concreet bewezen gaan 
worden. Voorwaar, een project waar we 
op basis en met gebruikmaking van de 
besluiten van ons program-congres onze 
energie in kwijt kunnen! 

Versterking van de CPN-inbreng 

Op dit moment wordt de energie in de 
partij grotendeels besteed aan de debatten 
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en meningenstrijd over het partijprogram. 
Een noodzakelijke fase. Het vaststellen van 
een, op de toekomst gericht, partijprogram 
zal het echter mogelijk makèn om veel 
intensiever dan tot nu toe, een actieve 
veelzijdige inbreng van de CPN op boven
genoemde terreinen te ontwikkelen. 
Als we tenminste tegelijkertijd van het idee 
af kunnen komen dat het naar voren bren
gen van een helder geprofileerde inbreng 
van de CPN een belemmering als zodanig 
is voor concrete machtsvorming. 

Dat is óók een ervaring: stappen verder in 
samenwerkingsverbanden zijn juist gebaat 
bij uitwerking van onze politiek op allerlei 
terreinen. En we hoeven ons daarbij niet te 
beperken tot standpunten alleen: ook de 
ervaringen en creativiteit die in onze partij 
aanwezig zijn op het gebied van partijpro
paganda en partijorganisatie mogen we 
niet miskennen. 
Juist op die terreinen blijken zeer interes
sante ontmoetingspunten in bijv. de bewe
ging van ambtenaren, trendvolgers en 
uitkeringsgerechtigden tussen kaders van 
de verschillende politieke partijen te zijn 
ontstaan. De stelling dat de CPN alleen De 
Waarheid in te brengen zou hebben (zie de 
eerste verklaring van de Doorbraak-groep) 
blijkt niet alleen politiek gevaarlijk i.v.m. de 
toekomst van De Waarheid maar boven
dien feitelijk onjuist! 

Welke patronen? 

Veel discussie concentreert zich op dit 
moment op de vraag naar het 'juiste mo
del'. Meestal worden aanhangers van de 
fusie van klein-links tegenover de eenwor
ders van communisme en sociaal-demo
cratie gesteld. Vanuit een andere politieke 
invalshoek gaat het dan om ophefters van 
de CPN tegenover voorstanders van een 
zelfstandige partij. Een paar opmerkingen 
hierover in de hoop (juist door serieuze 

kritiek) de discussie op een paar andere 
benen te kunnen zetten. 
In de eerste plaats is er gewoon geen 
sprake van een dreigende opheffing van 
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de CPN. Voorstanders daarvan zijn nauwe
lijks te vinden, zowel binnen als buiten de 
partij. Maatschappelijk gezien is er boven
dien eerder sprake van een bestaansplicht 
dan van een bestaansrecht. Wat mij betreft 
hebben alle actievoerders die terecht het 
meeste verwachten van onze partij dat 
nog eens overduidelijk gedemonstreerd! 
Een vernieuwende communistische politiek 
is broodnodig in onze maatschappelijke 
verhoudingen. 
Een tweede opmerking: het abstract te
genover elkaar stellen van twee modellen 
brengt ons in de praktijk geen streep verder. 
Ongetwijfeld kan het een discussie opleve
ren, maar dan wel een tot en met Sint-Jut
temis. De voornaamste reden daarvan is 
dat het niet aansluit bij de ervaringen op 
verschillende terreinen en in verschillende 
bewegingen, en een impliciete of expliciete 
miskenning inhoudt van de diepe wortels 
van de verschillende Nederlandse politieke 
stromingen. Er zit wel degelijk een nationale 
dimensie aan de zaak die niet met voor
beelden uit andere landen recht wordt ge
daan. 
Een paar voorbeelden uit het Amsterdam
se. 
In de vakbeweging is de praktijk dat het 
vooral communisten en socialisten zijn die 
gezamenlijk knokken voor belangen en 
maatschappijverandering. Zij kunnen te
recht ook van ons verlangen dat we dat 
politiek verwerken, ook in de relatie tussen 
PvdA en CPN. 
Rondom Wyers lagen de zaken anders: 
daarin hebben CPN, PSP en PPR nauw 
samengewerkt binnen en buiten de ge
meenteraad. Een gezamenlijke hoorzitting 
met de bewoners van Wyers en daarop 
geënte gezamenlijke initiatieven in de 
gemeenteraad vormden het kruispunt. Dat 
oefende zeker invloed uit op Amsterdamse 
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socialisten maar niet voldoende voor een 
goede besluitvorming van de gemeente
raad. 
In de vredesbeweging en beweging tegen 
racisme ligt het patroon nog veel breder 
met sterke verbindingen naar de Amster
damse christendemocratie en de Amster
damse liberalen. 
Een derde opmerking: in toenemende 
mate spelen sociale bewegingen (inclusief 
de vakbeweging) een direct politieke rol. 
Dit is wellicht een deel van de crisis die het 
'instituut' politieke partij doormaakt. Tege
lijkertijd is het een ongelooflijke verrijking 
van het politieke bestel in ons land en de 
doorwerking daarvan in de parlementaire 
democratie zal nog jaren een strijdpunt 
blijven. Alle exclusieve partij-modellen van 
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samenwerking missen op dit punt de boot. 
Kortom: waarom zouden we de model
discussie niet gewoon even opzij leggen? 
Uiteraard uitgezonderd concrete stappen 
in de samenleving (zoals het vormen van 
gezamenlijke lijsten waarbij eerste prioriteit 
een wervende campagne voor die bij de 
Europese verkiezingen is). Het zou waar
schijnlijk duizend maal vruchtbaarder zijn 
om gezamenlijk de patronen die zich de 
afgelopen jaren ontwikkeld hebben, te 
onderzoeken, gericht op concrete stappen 
verder. De tot nog toe ontwikkelde brede 
samenwerkingsverbanden van partijen 
samen met bewegingen zouden wel eens 
de meest vruchtbare weg kunnen zijn. 

Paul Wouters 
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Notities naar aanleiding van het congres 

De Communistische 
Partij van Spanje 

Spanning en emotie; het congres van de 
Spaanse communistische partij- de PCE 
-stond er bol van. 
Tegenstellingen, van politieke en persoon
lijke aard, beheersten het congres. En met 
heel wat Spaans gevoel voor theater wer
den ze uitgevochten. 
Voor een buitenstaander op het congres 
was het, ook als men de nodige afstand 
wist te bewaren, allerminst eenvoudig om 
een duidelijk inzicht op de ontwikkeling 
van de Spaanse partij te krijgen. 

Ik volsta dan ook met een aantal waarne
mingen en overdenkingen vanuit de ge
sprekken die ik met verschillende Spaanse 
communisten kon voeren tijdens het con
gres in Madrid (14 tot 18 december 1983). 

lglesias- Carillo 

'Waar gaat het nu eigenlijk om op dit con
gres?' Het was een vraag die ik aan heel 
wat congresgangers stelde. 
De vraag kwam voort uit onbegrip. Onbe
grip over het feit dat het congres zo sterk 
om een keuze tussen twee personen leek 
te gaan: de huidige algemeen secretaris 
Gerardo lglesias en zijn voorganger Santi
ago Carillo. 
De verhoudingen op het congres werden 
bepaald door zeer sterke blokvorming. 
Nagenoeg alle belangrijke stemmingen 
gaven een krappe meerderheid tegenover 
een grote minderheid te zien. En de twee 
blokken werden vrij algemeen aangeduid 

met de namen van de genoemde twee: 
'Gerardistas' en Carillistas'. 
Goed; Gerardo 'won', Carillo 'verloor'. En 
voor ieder was duidelijk, dat de krappe 
stemverhoudingen op het congres voor 
komende tijd nog heel wat problemen 
voor de Spaanse communisten zullen be
tekenen. 

'Maar het gaat toch niet alleen om perso
nen?' 

De antwoorden op die vraag varieerden. 
Typerend was de reactie van een lid van 
het Centraal Comité (vergelijkbaar met het 
partijbestuur in onze verhoudingen). Nadat 
we verschillende politieke kwesties hadden 
besproken- vredesstrijd, internationale 
politiek, verhouding tot de socialisten
zei hij met nadruk: 'maar op al die terreinen 
zouden we het in de PCE best ongeveer 
eens kunnen worden en zijn er voor ieder 
werkbare compromissen mogelijk; de 
verhouding lglesias- Carillo verhindert dat 
echter: Carillo kan niet afzien van zijn oude 
positie en heeft de partij zodoende in een 
interne machtsstrijd doen belanden die 
onze positie in Spanje bedreigt.' 

Toch kwamen er uit de congresdiscussie 
een aantal onderwerpen naar voren waarop 
de twee 'blokken' verschillend reageerden. 
Ook politieke verschillen dus. Ik noem er 
een aantal. 

Een autonome koers 

Ten aanzien van de buitenlandse politiek 
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en de vredesstrijd beklemtoonden ver
schillende sprekers van de minderheid 
('carillistas') dat de PCE zich eerst en vooral 
tegen het imperialisme moest keren. Van 
de andere zijde werd erop gewezen, dat de 
vredesstrijd zich niet tot de anti-imperialis
tische krachten kan beperken, maar een 
breder bondgenootschap noodzakelijk 
maakt. 
Het actuele doel van de vredesstrijd in 
Spanje is het verzet tegen aansluiting bij 
de NAVO. Daarover lijkt men het in de PCE 
eens te zijn. 
lglesias bepleitte een Spaanse buitenlandse 
politiek van actieve neutraliteit, in verbin
ding met de niet-gebonden landen. Hij 
waarschuwde in dat verband voor 'Euro
centrisme'. 
De internationale communistische bewe
ging heeft sinds 1917 wel een grote rol 
gespeeld door de breuk met het kapitalisme 
en de emancipatie uit het kolonialisme, 
aldus lglesias, maar sindsdien is de situatie 
veel gecompliceerder geworden. Er is zeer 
grote diversiteit; er is geen internationale 
organisatie meer; nooit kunnen en mogen 
wij terug naar het bestaan van een 'direc
tieven-centrum'. De relaties tussen com
munistische partijen moeten gebaseerd 
zijn op onafhankelijkheid en 'niet-inmen
ging'. Vandaaruit moeten er contacten zijn 
met alle communistische partijen én met 
bevrijdingsbewegi ngen. 1 

11 De verwijzing naar 'niet-inmenging' was duidelijk 
niet alleen voor Spaanse oren bestemd. Ongetwij
feld werd hiermee ook gedoeld op de meer dan af
standelijke belangstelling waarmee onder anderen 
vanuit enkele Oosteuropese staten gekeken wordt 
naar de pogingen om in Spanje op landelijk niveau 
een tweede communistische partij te vormen vanuit 
een aantal afsplitsingen die soms al jaren geleden tot 
stand zijn gekomen. Vooral de kwestie van het 'euro
communisme' - door Carillo gelanceerd om de 
autonome positie van de PCE te markeren - was 
aanleiding voor die afsplitsingen, naast meningsver
schillen over de verhouding tot de socialisten (de 
PSOE). Overigens spelen ook verschillen tussen regi
o's en spanningen tussen regio's en de landelijke 
PCE een niet onbelangrijke rol - zoals in de hele 
Spaanse politiek. 
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Carillo laat zich op het congres nauwelijks 
uit over de buitenlandse politiek en de 
betrekkingen van de PCE. Wel verklaarde 
hij duidelijk de officiële stellingnames van 
de partij ten aanzien van de socialistische 
landen te steunen. 
Blijkbaar was dit een reactie op toespelin
gen in de Spaanse pers dat hij de auto
noom-kritische opstelling van de PCE ten 
opzichte van de Sowjet-Unie zou willen 
verlaten. 

Democratie, rechts en links 

Het is nog niet zo lang geleden dat Spanje 
het Franco-juk van zich heeft afgeschud. 
De vestiging en doorvoering van de demo
cratie en de beteugeling van de militairen 
is een proces dat in de Spaanse politiek 
dan ook een belangrijk onderwerp vormt. 
De echo daarvan weerklonk op het PCE
congres. 
Verschillen leken er vooral te zijn ten aan
zien van de vraag of de PCE meer nadruk 
moet leggen op dreigende gevaren voor 
staatsgrepen, dan wel op het proces van 
hervorming van de staatsinstellingen. 
lglesias: wij moeten niet voortdurend 
boodschapper zijn van staatsgrepen, maar 
actief zijn in het hervormingsproces; afzij
digheid daarbij betekent steeds meer ver
lies aan positie en dreigende isolering van 

lglesias deed op het congres een oproep aan alle 
Spaanse communisten die om heel verschillende re
den de PCE verlaten hebben, terug te keren in de par
tij. 

Desondanks vond in januari een bijeenkomst plaats 
van verscheidene afgesplitste groepen om zich tot 
een tweede communistische partij te formeren 
waarbij de nadruk viel op 'warme' verhoudingen 
met de Sowjet-Unie en harde strijd tegen de PSOE
regering. 
Deze bijeenkomst was al ruim voor het PCE-congres 
van december aangekondigd en op een eerdere bij
eenkomst in november voorbereid. Het lijkt er dan 
ook sterk op, dat het PCE-congres slechts als aanlei
ding is aangegrepen- ongeacht hoe de uitslag er
van zou zijn- om een nieuwe partij te vormen. 
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de PCE door rechts. 
Verbonden met deze kwestie is het onder
werp van de verhouding tot de Spaanse 
socialisten. Bij de laatste verkiezingen in 
oktober 1982 behaalde de PSOE een grote 
overwinning en de meerderheid in de 
volksvertegenwoordiging, zodat alleen-re
geren mogelijk werd. De PCE leed enorm 
verlies, ging terug van 23 naar 4 zetels. 
Vanzelfsprekend heeft dat tot intensieve 
discussies geleid over de koers. En met 
name nu de PSOE een soort midden-koers 
vaart, de grote economische problemen 
met bezuinigingspolitiek beantwoordt en 
Spanje de NAVO en de EEG lijkt binnen te 
loodsen, is de situatie voor de PCE uiterst 
ingewikkeld geworden. 
De verschillende benaderingen van dit 
probleem concentreerden zich rond de 
analyse van de PSOE-overwinning en de 
wijze van oppositie-voeren door de PCE. 
Carillo: de verkiezingsuitslag is een ruk 
naar rechts; de PSOE-regering is rechtser 
dan de vorige 'centrum-regering' van 
Suarez (UCD); de PCE past slechts volledige 
oppositie tegen de Gonzales-regering. 
lglesias: conservatief rechts heeft de UCD 
opzij geschoven; rechts reorganiseert zich; 
daartegenover heeft de PSOE miljoenen 
stemmen gewonnen- onder andere van 
de PCE- van mensen die verandering 
willen in het land; wij moeten de aansluiting 
daarbij behouden; scherpe kritiek leveren 
op rechts, maar niet de PSOE daarmee op 
één lijn stellen. We hebben te weinig een 
politiek van linkse eenheid gevoerd, slechts 
een tactische opstelling ten opzichte van 
de socialisten gehad. 

Integratie of uitsluiting 

Wellicht het meest opvallende menings
verschil had betrekking op het functioneren 
van de partij en de partijorganisatie. 
lglesias bepleitte een open, pluriforme 
partij met plaats voor verschillende denk-

richtingen. Door hem en vele anderen
zoals Ca macho- werd voortdurend de 
nadruk op 'integratie' gelegd tegenover 
'uitsluiting'. 
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Mede in dat licht deed hij een beroep op 
ex-leden om terug te keren in de PCE-gele
deren. Daarbij ging het zowel om mensen 
die vanwege de kritische houding ten 
aanzien van socialistische landen de partij 
verlieten, als om mensen die als 'renova
dores' (vernieuwers) in de pers werden 
aangeduid. Deze laatsten was het vooral te 
doen om democratisering van de partijor
ganisatie tegenover de strakke, centralisti
sche hand van Carillo. 
Carillo verdedigde in feite de uitsluiting 
van de laatste groep die hij als 'liquidatores' 
aanduidde. Hij legde veel meer nadruk op 
discipline. 

Tweedeling? 

Dit korte overzichtje van een aantal discus
siepunten van het PCE-congres brengt de 
toeschouwer snel in de verleiding te spre
ken in termen van 'twee zielen in een borst', 
'diametraal tegenover elkaar staande groe
pen' of iets dergelijks. De Spaanse pers 
kon er ook wat van in de december-dagen. 
Carillo leverde brandstof door te spreken 
van een 'guerra civil' (burgeroorlog) in de 
PCE, waarvoor de koppenmakers bij de 
krantenredacties hem zeker dankbaar zijn 
geweest. 
Maar zo'n schets blijft uiterst oppervlakkig. 
Dat is ook het gevaar van mijn overzichtje. 
iets verdergaande en nauwkeuriger waar
neming van het PCE-congres en de ont
wikkeling in de Spaanse partij levert heel 
wat nuanceringen op. 
Dan blijkt bijvoorbeeld dat beide 'blokken', 
de gerardistas en de carillistas, geenszins 
homogeen zijn; dat delen van het ene blok 
best bij het andere zouden kunnen horen, 
als het om bepaalde politieke vragen gaat. 
Per onderwerp zou dat bovendien heel 
verschillend hebben kunnen liggen. 
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Bij sommige thema's lagen de meningen 
eigenlijk niet zover uiteen; toch stonden 
ook daar de meerderheid en de minderheid 
als blokken tegenover elkaar. 

Wat is er dan aan de hand? 

De Spaanse partij verkeert in een worsteling 
om onder moeilijke politieke omstandighe
den een geëigende communistische poli
tiek uit te werken. 
De overgang van illegaliteit- met bijvoor
beeld een daarop geënte partijorganisatie 
-naar legaliteit ligt nog vrij vers in het 
geheugen. De aanvankelijk grote populari
teit van de PCE als meest consequente 
bestrijder van het Franco-regime is geen 
automatisme gebleken. Het ontwikkelen 
van een nieuwe politiek- toegesneden 
op de veranderde legale verhoudingen in 
Spanje- was een enorme opgave. 
Ook de PCE werd daarbij geconfronteerd 
met de vraag hoe een autonome, Spaans
communistische politiek te ontwerpen 
zonder te vervallen in internationaal isole
ment of i IJ het scheppen van nieuwe centra 
binnen de communistische beweging. 
Tegelijk ligt er de taak om de ervaringen 
en inzichten uit nieuwe sociale bewegingen 
te verwerken en de partijorganisatie opti
maal in te stellen op deze nieuwe taken. 
Wanneer dan midden in die worsteling 
zo'n forse verkiezingsnederlaag wordt 
geleden, dan is het duidelijk dat een kluwen 
van problemen voorligt die gemakkelijk 
onoverzichtelijk en onontwarbaar wordt. 

Ook vanuit de Nederlandse ervaringen is 
het bekend, dat in een dergelijke situatie 
een ingewikkelde politieke discussie die 
noodzakelijk moet worden gevoerd, ge
makkelijker kan worden vervormd tot een 
strijd rond personen. Het lijkt dan allemaal 
zo overzichtelijk; je hoeft slechts te kiezen 
voor de een of de ander. 
Maar veel politieke helderheid wordt daar-
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mee nog niet geschapen. De polarisatie in 
de Spaanse partij ten gevolge van de te
genstelling tussen lglesias en Carillo maak
te het ook onmogelijk om verschillen die 
niet groot waren, te overbruggen. Er deden 
zich disciplineringsprocessen voor, waar
door originele benaderingen van de poli
tieke problemen niet meer aan bod kwa
men. Zo hoor je als lid al snel in een van 
de twee kampen, of je nu wilt of niet. 
Een eigen visie die toegespitst is op de 
problemen waar Spanje en de Spaanse 
communisten voor staan, zou tot oplossin
gen, ook tot compromissen tussen ver
schillende opvattingen hebben kunnen 
leiden. Op het laatste PCE-congres over
heerste echter nog het 'blokdenken' en de 
personenstrijd. 

Solidair met de PCE 

Nu- na het congres- staat de PCE voor 
de taak al haar krachten te verzamelen 
voor de doelstellngen die in Spanje actueel 
zijn. 
De strijd voor de vrede- in Spanje met 
name ook tegen de toetreding tot de NAVO 
en voor een politiek van actieve neutraliteit 
-de strijd voor bescherming en uitbouw 
van de jonge Spaanse democratie en het 
gevecht tegen de gevolgen van de crisis: 
dat alles vraagt om een krachtige inzet van 
de Spaanse communisten, erop gericht 
brede bondgenootschappen tot stand te 
brengen. 

In die inspanningen zijn de Spaanse com
munisten niet geholpen met gegnuif en 
leedvermaak van buitenlandse toeschou
wers; laat staan met vorming van een 
nieuwe partij (zie voetnoot 1) die het lijkt te 
moeten hebben van buitenlandse inmen
ging en steun. 
Waar samenwerking en vereniging van 
krachten voor die actuele doelen het eerst 
gebodene is, is zo'n verdeeloperatie na-
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tuurlijk uiterst nadelig voor de progressieve 
mensen in Spanje. Wie daar vanuit het 
buitenland voordeel bij denkt te halen, is 
kortzichtig en ziet niet dat een vereniging 
van progressieve krachten in Spanje ook 
internationaal van grote betekenis is in de 
strijd voor de vrede. 

Solidariteit met de strijd voor de doelstel
lingen die in Spanje actueel zijn: daar zijn 
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Spaanse communisten, daar is de PCE 
heel wat meer bij gebaat. Dat kan haar ook 
helpen te komen tot een krachtig verenigd 
optreden voor die doelstellingen. 
Vanuit de vijftig jaar-oude traditie van 
solidariteit met Spaanse communisten en 
democraten zou een andere houding van 
de CPN ondenkbaar zijn. 

Ton van Hoek 
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Buitengewoon congres van de CPN 
over het partijprogram 

ARBEIDSTIJDVERKORTING: 
'en betere waar, en 10°/o' 

Op het in februari 1984 gehouden congres 
van de CPN over het partijprogram, wordt 
bij het hoofdstuk over de economische 
politiek een tekst over arbeidstijdverkorting 
(atv) aangenomen, die tot heftige discussies 
en conflicten leidt. Dat wat de geschiedenis 
zal ingaan als het 'amendement Meelker' 
wordt door het congres overgenomen, 
met op die tekst een toevoeging van de 
werkgroep communisme en vakbeweging. 
De tekst die het congres op die zondag 
aannam luidt als volgt: 
'De CPN is voorstander van een drastische 
en maatschappelijk gecontroleerde ar
beidstijdverkorting tot 25 uur per week. 
Arbeidstijdverkorting tot 25 uur per week 
is een belangrijk middel om herverdeling 
van betaalde en onbetaalde arbeid tot 
stand te brengen en tevens het recht op 
betaalde arbeid en een zelfstandig eco
nomisch bestaan voor iedereen te realise
ren. Een aanzienlijke verkorting van de 
arbeidstijd voor iedereen kan een belang
rijke maatschappelijke vernieuwing bete
kenen, kan bijdragen aan een grotere deel
name aan het sociale, culturele en politieke 
leven, kan bijdragen tot een vrijer leven. 
De CPN treedt op voor atv met behoud 
van loon. Dit zou mede economisch moge
lijk gemaakt kunnen worden door de ont
wikkeling van de arbeidsproduktiviteit over 
een reeks van jaren en is sociaal gewenst 
door het groeiend aantal mensen dat een 

betaalde baan buitenshuis verlangt. Ar
beidstijdverkorting kan evenmin los wor
den gezien van een hogere waardering 
van onbetaalde arbeid. 
a. arbeidstijdverkorting schept betere voor
waarden voor deelname van vrouwen aan 
het arbeidsproces en biedt meer mogelijk
heden voor een evenwichtige verdeling 
van huishoudelijke activiteiten binnen de 
huishouding. Deelname aan het arbeids
proces kan worden bevorderd door wette
lijke maatregelen die een gelijke verdeling 
van arbeidsplaatsen dwingend voorschrij
ven. Arbeidstijdverkorting betekent daar
mee een stap in de richting tot opheffing 
van de machtsongelijkheid tussen mannen 
en vrouwen. 
b. arbeidstijdverkorting maakt het mogelijk 
om de belasting door het werk te vermin
deren, die een gevolg is van intensivering 
van de arbeid en rationalisering van de 
produktieprocessen. Maatregelen dienen 
te worden genomen om te voorkomen dat 
arbeidstijdverkorting leidt tot een hogere 
belasting van afzonderlijke werknemers/ 
sters. 
c. arbeidstijdverkorting kan bijdragen aan 
het terugdringen van de werkloosheid 
door een gelijkmatiger verdeling van be
staande arbeid over werkers en werkzoe
kenden. In de plaats van een duurzame 
werkloosheid voor velen streeft de CPN 
naar meer vrije tijd voor iedereen. Hoge 



Politiek en Cultuur 

prioriteit heeft daarbij het terugdringen 
van werkloosheid onder vrouwen en jon
geren. 
d. om te garanderen dat arbeidstijdverkor
ting wordt omgezet in uitbreiding van 
arbeidsplaatsen en vermindering van de 
arbeidsbelasting moeten in de bedrijven 
en instellingen de controlerechten van de 
werkenden worden uitgebreid. Zonder dat 
is het niet mogelijk antwoord te geven op 
tegenstrategieën van de ondernemers. 
Daarbij moet ook aandacht worden besteed 
aan maatschappelijke activiteiten en scho
lingsmogelijkheden binnen werktijd.' 
(De cursivering is van mij, IB en behelst 
het overgenomen voorstel van de werk
groep comm. en vakb.) 

Hete hangijzers in de aangenomen tekst: 
drastische arbeidstijdverkorting tot 25 
uur; 
arbeidstijdverkorting met behoud van 
loon, mede te financieren uit de ontwik
keling van de arbeidsproduktiviteit; 
het naar voren halen van het punt a. in 
de tekst. 

Voor de meesten zit het probleem niet zo 
zeer in de afzonderlijke elementen alswel 
in de combinatie ervan in één tekst. Daar
door wordt het geheel onduidelijk en leent 
zich voor langdurige interpretatieoorlogen. 
De '25 uur' maakt het 'met behoud van 
loon' onwezenlijk en andersom. Het naar 
voren halen van het element 'herverdeling 
van betaalde en onbetaalde arbeid' zou de 
paragraaf maken tot een 'vrouwenpara
graaf', iets wat volgens sommigen zeer 
noodzakelijk, volgens anderen zeer ver
werpelijk is. In de praktische politiek zou 
men met dergelijke partijstandpunten niet 
uit de voeten kunnen. 
Na de besluitvorming stapt een deel van 
het congres op, hoewel niet iedereen pre
cies duidelijk is waarom. 
Terwijl de tegenstemmers zich in de wan
delgangen onderhouden, neemt het geble-
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ven, overgrote deel van het congres vlot
weg de rest van de besluiten op hoofdstuk 
IV. Ook die met betrekking tot de inko
menspolitiek. 
Een paragraaf die zeker zo wezenlijk is als 
die over de arbeidstijdverkorting. In de 
opzet van het programma en met name 
ook in de door het partijbestuur van een 
positief pre-advies voorziene amendemen
ten, bestaat er zelfs een directe relatie 
tussen de standpunten met betrekking tot 
arbeidstijdverkorting en inkomenspolitiek. 
Met vereende krachten had een deel van 
het congres zich echter vastgebeten in de 
atv-paragraaf. In de week voorafgaand aan 
deze congresdag was veel vergaderd, 
overlegd, getelefoneerd en gedreigd. Het 
was de congresleiding duidelijk gemaakt, 
dat na de problemen met het 'marxisme' 
van de week daarvoor, nu de besluitvor
ming over de arbeidstijdverkorting tot 
confrontaties zou kunnen leiden. Een op 
die informatie gebaseerd voorstel van de 
congresleiding om te onderzoeken of het 
mogelijk zou zijn om tot verheldering van 
de tekst te komen, leidt echter schipbreuk. 
Juist vanuit groepen en districten waar de 
meeste problemen met de tekst bestaan, 
meent men dat het beter en democratischer 
is om eerst in alle openheid over de teksten 
te discussiëren. Pas daarna zou bekeken 
moeten worden of het zinvol is dat een 
commissie zich nog eens over de teksten 
buigt. 
Dat is dus allemaal niet gelukt. Van een 
helder standpunt over arbeidstijdverkorting 
is in ieder geval geen sprake en in de partij 
bestaan verschillende meningen over of er 
nu wel of niet met de tekst te leven valt. 

Hoe is het nu eigenlijk zo ver gekomen? Of 
liever gezegd, hoe is deze tekst tot stand 
gekomen en op grond waarvan. Ik wil 
proberen om daarover een aantal gebeur
tenissen en teksten op een rijtje te zetten. 
Dat kan iets laten zien van inhoudelijk/poli
tieke problemen van de partij en van een 
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werkwijze en besluitvorming die ons vaker 
opbreekt. Daarmee heb ik geen pretenties 
van volledigheid of objectiviteit en gaat het 
me er ook niet om schuldigen aan te wijzen. 
Aan de andere kant heb ik ook niet de 
behoefte om fouten die mijns inziens zijn 
gemaakt te verdoezelen in bloemrijke 
volzinnen, die alleen voor de schriftgeleer
den onder ons nog te interpreteren zijn. 

28ste partijcongres 

Op het 28ste partijcongres wordt, na veel 
overleg en tumult met een krappe meer
derheid (181 voor en 178 tegen) de volgen
de wijziging van de congresresolutie (par. 
lil over sociaal-economische politiek) aan
genomen: 
' ... de konsekwenties van feministische 
eisen voor haar politiek, ook op sociaal-eco
nomisch gebied. Dit vraagt om een nadere 
uitwerking van haar politiek van behoud 
van koopkracht. Daarbij gaat het om uit
gangspunten voor het scheppen van mo
gelijkheden voor een zelfstandig bestaan 
van vrouwen en mannen. De CPN kiest 
voor een nieuwe inkomenspolitiek die niet 
langer gebaseerd is op het kostwinners
principe maar op een inkomen waarvan 
zelfstandig is te leven. Zij treedt op voor 
een nieuwe werkgelegenheidspolitiek die 
uitgaat van het recht op werk voor ieder
een. 
Door het scheppen van werk en door ver
korting van de arbeidsduur moet gekomen 
worden tot de herverdeling van onbetaalde 
en betaalde arbeidbinnens-en buitens
huis.' 
Wat vervolgens op de volgende manier in 
de tekst van de resolutie wordt verwerkt: 
'Daarbij is rigareuze arbeidstijdverkorting 
van wezenlijke betekenis om herverdeling 
van werk, het recht op werk en een zelf
standig inkomen voor iedereen mogelijk te 
maken. Dit zal dan ook een hoofdpunt 
worden in de sociaal-economische politiek 
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van de CPN. Belangrijke voorwaarden bij 
arbeidstijdverkorting zijn voor de CPN: dat 
de totale werkgelegenheid hierdoor wordt 
uitgebreid; dat de stijging van de produkti
viteit ten gevolge van arbeidstijdverkorting 
ten goede komt aan nieuwe arbeidsplaat
sen of een nieuwe inkomenspolitiek en dat 
vrouwen meer perspectief hebben op 
betaald werk. Deze voorwaarden en het 
streven naar een zelfstandig bestaan zijn 
voor de CPN bepalend voor de vraag hoe 
en door wie arbeidstijdverkorting moet 
worden gefinancierd.' 

Die besluitvorming laat veel irritaties na. 
Niet alleen is een zeer groot deel van dat 
congres het met die wijziging niet eens, 
maar er bestaat bij veel partijgenoten ook 
volstrekte onduidelijkheid over de tot
standkoming van die wijziging en de ge
volgde procedure. 
Als we die congresuitspraak van een jaar 
geleden vergelijken met de uitspraken die 
nu door het congres zijn gedaan, moeten 
we constateren dat we eigenlijk niet zo 
veel verder zijn. Het door sommigen ge
wraakte amendement 'Meelker' doet im
mers feitelijk niet veel meer dan de toen 
reeds vastgestelde uitgangspunten nog 
eens herhalen. De basis die op het vorige 
congres werd gelegd voor een fundamen
tele discussie over vraagstukken rond 
arbeid en inkomen is het afgelopen jaar 
niet benut. 

Sociaal-economische conferentie 
en program 

Het nieuwe partijbestuur, dat in december 
1982 aan het werk gaat, heeft dan twee 
zeer belangrijke besluiten uit te voeren, te 
weten de organisatie van een conferentie 
over sociaal-economische politiek en de 
opstelling van een ontwerp-program waar
over op een bijzonder congres besluiten 
genomen kunnen worden. De discussie 
over en eigenlijk vooral de problemen met 
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de sociaal-economische politiek ontwikke
len zich dan feitelijk langs twee lijnen. De 
lijn van het program en die van de sociaal
economische conferentie in april 1983. 
Vreemd genoeg speelt in beide gevallen in 
eerste instantie de discussie over de con
sequenties van drastische arbeidstijdver
korting en de problemen rond de financie
ring niet echt een centrale rol. En dat terwijl 
op het congres toch was besloten dat dat 
een hoofdpunt van de sociaal-economische 
politiek van de partij zou zijn (zie de tekst 
van de resolutie) en ook bekend was hoe
veel onvrede en onduidelijkheid er op dit 
punt in de partij bestond. 
Basis voor de conferentie is de congresre
solutie 'Crisisbestrijding en maatschappij
vernieuwing' en een door het partijbestuur 
vastgestelde discussiegrondslag. Doel van 
de conferentie is: 

de uitgestelde behandeling van de 
congresresolutie 'Crisisbestrijding en 
maatschappijvernieuwing'; 
lange termijn-doelen te verbinden met 
de actuele ontwikkelingen; 
de discussies een rol te laten spelen in 
de voorbereiding van het programde
bat; 
een politieke reactie te geven op de 
actualiteit, die mobiliserend van karakter 
dient te zijn; 
strijdervaringen te verwerken; 
de partij uit te nodigen tot deelname 
aan de discussie; 
het tot z'n recht laten komen van ver
schillende ervaringen en kennis (zie de 
ledenkrant van 20 januari 1983). 

Voorwaar, geen geringe opgave en een 
niet erg scherp omschreven doelstelling. 
Je kan je afvragen of het verantwoord was 
om zó voor elk wat wils te bieden op een 
terrein waar de spanningen en menings
verschillen groeiden en bloeiden. Een en 
ander is natuurlijk ook uitdrukking van de 
meningsverschillen over doel en functie 
van de conferentie die er binnen de door 
het partijbestuur ingestelde commissie 
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bestonden en ook de besluitvorming in het 
partijbestuur hebben bemoeilijkt. 
De conferentie verliep niet erg vruchtbaar. 
Hoewel in de voorstellen van de commissie 
aan het partijbestuur wel ruimte werd 
ingebouwd voor discussie rond het thema 
'arbeidsvraagstuk', komt een en ander in 
de discussiegrondslag niet erg uitgebreid 
aan de orde. Daar wordt volstaan met te 
constateren dat drastische arbeidstijdver
korting, herverdeling van werk en een 
nieuwe inkomenspolitiek noodzakelijk zijn 
om aan de gerechtvaardigde eisen van 
hen die buiten het arbeidsproces staan 
tegemoet te komen, met name ook aan de 
eisen van vrouwen. 
Die constatering was natuurlijk al vaker in 
allerlei toonaarden gedaan. En hoewel ik 
op de integriteit daarvan niets wil afdingen, 
blijkt ook dan weer dat er geen stap vooruit 
wordt gezet om tot een verdere invulling 
van die opvattingen te komen. En, wat 
volgens mij erger is, er wordt ook geen 
poging gedaan om te analyseren welke 
problemen en belangentegenstellingen bij 
het ontwikkelen van die invullingen aan de 
orde zijn. In de inleiding van het congres 
namens het partijbestuur wordt dat manco 
wel geconstateerd en voorgesteld om te 
komen tot het opstellen van een beleids
nota over arbeidstijdverkorting en in
komenspolitiek. 
Zoals gezegd, de sociaal-economische 
conferentie verdiende geen schoonheids
prijs. Partijgenoten uit districten die wat 
minder dicht op de brandhaarden zitten, 
vragen zich vertwijfeld af wat er aan de 
hand is en waar het eigenlijk over gaat. 
Hoewel er wel discussiegroepen waren die 
zich bezighielden met arbeidstijdverkorting 
werd de sfeer en inhoud van de plenaire 
conferentie toch vooral bepaald door 
vraagstukken van vakbondspolitiek, het 
'klassekarakter' van de partij, het vermeen
de gebrek aan initiatieven van het partijbe
stuur en de organisatie van het sociaal-eco
nomisch werk. Vooral naar aanleiding van 
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de sfeer waarin een en ander zich voltrekt 'Bestrijding werkloosheid. De strijd tegen 
kan je je afvragen of niet eerder geprobeerd de werkloosheid en de- maatregelen die 
wordt om de zogenaamde winnaars van 
het afgelopen congres pootje te haken, 
dan dat er inhoudelijk een aantal problemen 
aan de orde worden gesteld. 

In de tussentijd wordt er doorgewerkt aan 
het program. Voor het schrijven van het 
ontwerp zit er in de uitkomsten van de 
conferentie weinig dat bruikbaar is. Daar
mee komt het economisch deel van het 
program onder zware druk te staan van 
niet uitgediscussieerde meningsverschillen 
en toegenomen spanningen. Dat bemoei
lijkt het op papier zetten van teksten die in 
de programcommissie bediscussieerd 
kunnen worden. Inzet blijft om iets te pro
duceren dat op 'brede ondersteuning in de 
partij' kan rekenen. Echter, over wat daar
voor nodig is heeft ieder zo zijn eigen, 
lange tijd onuitgesproken opvattingen. 
Een evaluatie van de conferentie in het 
partijbestuur leidt tot een andere opzet van 
de leiding op het terrein van de economi
sche politiek, maar met die partijgenoten 
is vanuit de program-commissie weinig 
gestructureerd overleg over de tekst die 
tot stand moet komen. 

Ontwerp partijprogram 

In juni 1983 ligt er een concept-tekst voor 
dit betreffende hoofdstuk van het program, 
dat in de commissie wordt bediscussieerd 
en herschreven. In de zomermaanden van 
1983 wordt het ontwerp dan aan het partij
bestuur aangeboden en in twee weekend
zittingen (eind augustus en begin septem
ber) vastgesteld. 
In die ontwerp-tekst die aan het partijbe
stuur wordt voorgelegd, wordt uitgaande 
van het recht op betaald werk en een poli
tiek van volledige werkgelegenheid het 
volgende vastgelegd met betrekking tot ar
beidstijdverkorting: 

genomen moeten worden om de crisis 
van het kapitalistische arbeidsbestel op te 
lossen staan voor de CPN in het teken van 
een radicale en maatschappelijk gecontro
leerde verkorting van de arbeidstijd en een 
nieuwe politiek van volledige en volwaar
dige werkgelegenheid. 
De noodzaak van arbeidstijdverkorting. 
Arbeidstijdverkorting is noodzakelijk om: 

de werkloosheid terug te dringen door 
een meer gelijkmatige verdeling van de 
bestaande arbeidsplaatsen over alle 
werkers en werkzoekenden. Hoge pri
oriteit heeft hierbij het terugdringen 
van de werkloosheid voor vrouwen en 
jongeren; 
de overbelasting in het werk te vermin
deren die vooral voortvloeit uit verdere 
automatisering en rationalisering van 
produktieprocessen (intensivering van 
de arbeid); 
de verdeling van beroepsarbeid en 
huishoudelijke arbeid tussen mannen 
en vrouwen te doorbreken I atv schept 
betere voorwaarden voor deelname 
van vrouwen aan het arbeidsproces, 
evenwichtige verdeling van huishoude
lijke activiteiten binnen de huishoudens 
tussen partners en voor grotere deelna
me van loonafhankelijken aan het soci
ale, politieke en culturele leven. 

Diverse vormen van arbeidstijdverkorting. 
Om verkorting van arbeidstijd te bewerk
stelligen zijn diverse vormen mogelijk: 
verkorting van arbeidsdag of -week, com
pensatie van overwerk, ploegenarbeid en 
nachtarbeid door vrije tijd, deeltijdarbeid, 
uitbreiding van vakantiedagen, uitbreiding 
van zwangerschapsverlof en ouderschaps
verlof, verlaging van de pensioengerech
tigde leeftijd, geleidelijke overgang naar 
pensionering, uitbreiding van de volledige 
leerplicht en van het educatief verlof. Geen 
van deze instrumenten dient te worden uit
gesloten. 
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Controle op effecten arbeidstijdverkorting. 
Om te garanderen dat atv omgezet wordt 
in uitbreiding van arbeidsplaatsen moeten 
in bedrijven en instellingen de controle
rechten van de werkers uitgebreid worden. 
Zonder dat is het niet mogelijk een ant
woord te geven op de tegenstrategieën 
van de ondernemers: arbeidsintensivering, 
rationalisatie en automatisering. Verkorting 
van de arbeidstijd dient gepaard te gaan 
met humanisering van de arbeid.' 

In deze tekst vallen een aantal dingen op. 
In de eerste plaats wordt drastische ar
beidstijdverkorting met name geplaatst in 
het kader van de anti-kapitalistische strijd. 
In de tweede plaats wordt er in deze para
graaf geen verbinding gelegd met de in
komenspositie van mensen, dat gebeurt in 
een volgende paragraaf die over in
komenspolitiek gaat. In de derde plaats 
wordt in het stukje over vormen van ar
beidstijdverkorting en controle sterk aan
gesloten bij vakbondsstrijd en CAO-over
leg. In de vierde plaats wordt de noodzaak 
van herverdeling van betaald en onbetaald 
werk weliswaar genoemd, maar niet prin
cipieel als een zelfstandig argument van 
anti-patriarchale strijd naar voren gehaald. 

Besluitvorming in het partijbestuur 

Het partijbestuur buigt zich in de zitting 
van eind augustus over het totaal van de 
ontwerp-tekst in een drietal discussiegroe
pen. In de groep waarin de vrouwen uit 
het partijbestuur met elkaar over de tekst 
praten, blijkt al snel dat de meesten er niet 
erg gelukkig mee zijn. Dat gaat dan niet 
alleen over de atv-paragraaf, maar vooral 
over de wijze waarop het totaal van ar
beidspolitieke en inkomenspolitieke vraag
stukken in het program wordt behandeld. 
Wat betreft de arbeidstijdverkorting herkent 
men in de tekst niet de discussies van de 
vrouwenbeweging, waarin atv in het kader 
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van de strijd voor een veel fundamenteler 
herverdeling van arbeid en inkomen wordt 
geplaatst. Ook blijkt het ontbreken van 
samenhangende communistische opvat
tingen over inkomenspolitiek zich te wre
ken. 
Echter, ook in de feministische beweging 
is het vraagstuk van de inkomenspolitieke 
gevolgen van drastische arbeidstijdverkor
ting tot 25 uur niet opgelost. Het is dus 
niet eenvoudig om met nieuwe tekstvoor
stellen te komen die het heikele punt van 
'behoud van loon' omzeilen. 
Uit andere discussiegroepen wordt het 
punt van 'behoud van loon' wel aan de 
orde gesteld. Sommigen menen dat dat 
vraagstuk principieel bij het vraagstuk van 
arbeidstijdverkorting aan de orde is en dus 
ook in die paragraaf genoemd dient te 
worden. Anderen zijn van mening dat je 
het gezien de posities en discussies in de 
partij gewoon niet kan maken om daarover 
geen duidelijke uitspraak te doen. 

In ieder geval wordt gaandeweg steeds 
duidelijker dat voortdurend lange en korte 
termijndoelstellingen door elkaar lopen. 
Grofweg bestaan er opvattingen die uit
gaan van een algemene principiële visie 
op arbeid en inkomen en opvattingen die 
eerder aansluiting zoeken bijde huidige 
maatschappelijke strijd rond arbeid en 
inkomen. Daarbij gaat het niet alleen over 
verschillen in opvatting tussen partijbe
stuurders, maar lopen die twee lijnen ook 
in de opvattingen van individuen door el
kaar. 
Wat ons verder belemmert is de voortdu
rende benauwdheid om de verschillen in 
posities en belangen die er voor bevol
kingsgroepen ten opzichte van die vraag
stukken bestaan te onderzoeken en op 
grond daarvan te argumenteren waarom 
de CPN kiest voor een bepaalde positie in 
de atv-discussie. 
Kortom, arbeidstijdverkorting en inkomen 
blijft een kluwen die we niet ontrafelen. 
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In de week na die eerste discussieronde 
worden nieuwe teksten geproduceerd die 
het deel van dit hoofdstuk dat betrekking 
heeft op arbeid en inkomen anders van 
opbouw maakt en in feite ook het vraagstuk 
van de sociale zekerheid erbij betrekt. Wat 
betreft arbeidstijdverkorting wordt de 
volgende tekst voorgesteld: 
'De CPN is voorstander van een radicale 
en maatschappelijk gecontroleerde verkor
ting van de arbeidsduur. Arbeidstijdverkor
ting wordt mogelijk gemaakt door de ont
wikkeling van de arbeidsproduktiviteit over 
een reeks van jaren en door het groeiend 
aantal mensen dat een betaalde baan 
buitenshuis verlangt. Een aanzienlijke 
verkorting van de arbeidsduur voor ieder
een kan een belangrijke maatschappelijke 
vernieuwing betekenen, kan bijdragen aan 
een grotere deelname aan het sociale en 
culturele leven, kan bijdragen tot een vrijer 
leven. 
Meer in het bijzonder kan atv van belang 
zijn om: 

de werkloosheid terug te dringen door 
een meer gelijkmatige verdeling van de 
bestaande arbeidsplaatsen over alle 
werkers en werkzoekenden. Hoge pri
oriteit heeft hierbij het terugdringen 
van de werkloosheid voor vrouwen en 
jongeren; 
de overbelasting in het werk te vermin
deren die vooral voortvloeit uit verdere 
automatisering en rationalisering van 
produktiemiddelen; 
de verdeling van beroepsarbeid en 
huishoudelijke arbeid tussen mannen 
en vrouwen te doorbreken; atv schept 
betere voorwaarden voor deelname 
van vrouwen aan het arbeidsproces, 
evenwichtige verdeling van huishoude
lijke activiteiten binnen de huishoudens 
tussen partners en voor grotere deelna
me van loonafhankelijken aan het soci
ale, politieke en culturele leven. 

De kapitalistische en patriarchale grond
trekken van onze maatschappij vormen 
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een kluister voor ingrijpende veranderingen 
in het arbeidsbestel, zo ook in zake de 
arbeidstijdverkorting. De CPN: 

staat een mentaliteitsverandering voor 
inzake het arbeidsethos, ook uitgaande 
van het feit dat de gevestigde rolpatro
nen een belemmering vormen in de 
maatschappelijke discussie over ar
beidstijdverkorting; 
ondersteunt de vakbondsstrijd die 
gericht is op contractuele verbeteringen 
met betrekking tot de arbeidstijden, 
alsmede de strijd voor controle op de 
uitvoering; 

- treedt op voor politieke maatregelen 
welke de doorvoering van arbeidstijd
verkorting kunnen effectueren en ver
snellen. Uitgangspunt hierbij voor de 
CPN is, dat de koopkracht voor de lage 
inkomensgroepen niet verder kan wor
den verlaagd.' 

Deze tekst plaatst arbeidstijdverkorting in 
de eerste plaats in de verhoging van de 
kwaliteit van het bestaan, geeft aan waar
voor atv meer in het bijzonder van belang 
is en volgt daarin de ontwerp-tekst, geeft 
aan dat zowel kapitalistische als patriar
chale structuren een belemmering voor 
verandering vormen en wat nodig is om 
die belemmeringen te doorbreken. Het 
element van 'behoud van loon' wordt erin 
beperkt tot bepaalde inkomensgroepen. 
Door de commissie worden die voorstellen 
gedeeltelijk overgenomen, maar niet in z'n 
geheel. Wel neemt zij het voorstel over om 
'met behoud van loon' in de tekst te ver
werken. De tekst die zij het partijbestuur 
vervolgens ter besluitvorming voorlegt is 
er dan als volgt uit komen te zien: 

'De betekenis van arbeidstijdverkorting. De 
CPN is voorstander van een drastische en 
maatschappelijk gecontroleerde verkorting 
van de arbeidstijd. Arbeidstijdverkorting 
wordt economisch mogelijk gemaakt door 
de ontwikkeling van de arbeidsproduktivi
teit over een reeks van jaren en is sociaal 
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gewenst door het groeiend aantal mensen 
dat een betaalde baan buitenshuis verlangt. 
Een aanzienlijke verkorting van de arbeids
tijd voor iedereen kan een belangrijke 
maatschappelijke vernieuwing betekenen, 
kan bijdragen aan een grotere deelname 
aan het sociale, culturele en politieke· leven, 
kan bijdragen tot een vrijer leven. 
De noodzaak van arbeidstijdverkorting. 
Meer in het bijzonder is arbeidstijdverkor
ting noodzakelijk om: 

de werkloosheid terug te dringen door 
een meer gelijkmatige verdeling van de 
bestaande arbeidspla-atsen over alle 
werknemers en werkzoekenden. Ar
beidstijdverkorting is tevens van belang 
om arbeidsplaatsen veilig te stellen die 
in de gevarenzone zitten. In plaats van 
duurzame werkloosheid voor velen, 
streeft de CPN naar meer vrije tijd voor 
iedereen. Hoge prioriteit heeft daarbij 
het terugdringen van de werkloosheid 
van vrouwen en jongeren; 

- de overbelasting in het werk verminde
ren welke het gevolg is van intensivering 
van de arbeid en rationalisering van de 
produktieprocessen. Samen met andere 
maatregelen kan arbeidstijdverkorting 
leiden tot verbetering van de arbeids
omstandigheden; voorkomen moet 
worden, dat arbeidstijdverkorting leidt 
tot hogere belasting van de afzonderlijke 
werknemers. Arbeidstijdverkorting met 
behoud van loon leidt tot verbetering 
van de aglemene levensstandaard en 
tot verlichting van de arbeid; 
de verdeling van beroepsarbeid en 
huishoudelijke arbeid tussen mannen 
en vrouwen te doorbreken. Arbeidstijd
verkorting schept betere voorwaarden 
voor deelname van vrouwen aan het 
arbeidsproces, een evenwichtige verde
ling van huishoudelijke activiteiten 
binnen de huishoudens. 

Vormen van arbeidsduurverkorting. Voor 
het bewerkstelligen van een omvattende 
en algemene verkorting van de arbeidsduur 
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zijn diverse vormen mogelijk: verkorting 
van de arbeidsdag of -week, compensatie 
van overwerk, ploegen- en nachtarbeid 
door vrije tijd, deeltijdarbeid, uitbreiding 
van vakantiedagen, uitbreiding van zwan
gerschaps-en ouderschapsverlof, verlaging 
van pensioengerechtigde leeftijd, geleide
lijke overgang naar pensionering, uitbrei
ding van de volledige leerplicht en van het 
educatief verlof. Geen van deze instrumen
ten dient te worden uitgesloten. 
Maatschappelijk gecontroleerde arbeids
tijdverkorting. Om te garanderen dat ar
beidstijdverkorting omgezet wordt in uit
breiding van arbeidsplaatsen en verminde
ring van de arbeidsbelasting moeten in 
bedrijven en instellingen de controlerech
ten van de werkers uitgebreid worden. 
Zonder dat is het niet mogelijk een ant
woord te geven op de 'tegenstrategieën' 
van ondernemers: arbeidsintensivering, 
rationalisatie en automatisering. Verkorting 
van de arbeidstijd dient gepaard te gaan 
met een humanisering van de arbeid.' 

Bij de discussie en besluitvorming in het 
partijbestuur worden een aantal voorstellen 
overgenomen: 
1. schrapping van de passage die een 

relatie legt tussen arbeidstijdverkorting 
en het veiligstellen van bestaande ar
beidsplaatsen; 

2. verplaatsen van de uitspraak 'met be
houd van loon' naar het begin van de 
paragraaf; 

3. schrappen van de passage over de 
verschillende vormen van arbeidstijd
verkorting. 

Een voorstel om met name het laatste deel 
van de paragraaf te vervangen door het 
laatste deel van het eerder genoemd voor
stel: 'de kapitalistische en patriarchale 
grondtrekken ( ... ) etc.', wordt met een 
grote meerderheid verworpen. 

Dat levert ons dan de programtekst op, 
zoals die aan de partij wordt voorgelegd 
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en waar nu twee keer de uitspraak 'met 
behoud van loon' in voorkomt. Eerst in 
relatie tot drastische arbeidstijdverkorting 
en de ontwikkeling van de arbeidsproduk
tiviteit en in de tweede plaats in relatie tot 
de verbetering van de levensstandaard en 
verlichting van de arbeid. 
Daarmee heeft het partijbestuur gekozen 
voor een bepaalde positie in het debat 
rond de arbeidstijdverkorting: erkenning 
van de noodzaak van een drastische atv 
om tot maatschappelijke vernieuwing en 
doorbreking van seksegebonden arbeids
deling te komen, met een concrete invulling 
die op dit moment in de eerste plaats de 
aansluiting zoekt bij de strijd rond werkge
legenheid en inkomen, zoals die met name 
door de vakbeweging wordt gevoerd. Daar 
is niets verwerpelijks aan, ook niet als je 
het met die stellingname niet eens bent. 
In het vervolg zal echter blijken dat zij die 
stellingname niet in alle duidelijkheid vol
houdt, maar gaat schuiven met de tekst en 
zo nog meer onduidelijkheid creëert, dan 
dat er toch al bestond. 
De discussie in het partijbestuur over de 
verschillende voorstellen van partijbe
stuurders was niet verlopen op een manier 
die maakte dat iedereen helder voor ogen 
stond wat de consequenties waren van de 
aangenomen tekst. Een gevolg van het feit 
dat we besluiten moesten nemen over een 
onderwerp dat noch in de partij, noch in 
het partijbestuur goed was doordacht en 
gevolg van het feit dat alle besluitvorming 
in het partijbestuur bij voortduring onder 
druk stonden van de spanningen en 
machtsstrijd in de partij zelf. 

Partijdiscussie en amendementen 

Zoals te verwachten was, levert de tekst 
zowel bij vrouwen als bij partijgenoten die 
zich intensief bezighouden met de sociale 
zekerheid en de positie van uitkeringsge
rechtigden grote problemen op. 
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Op de in oktober gehouden vrouwencon
ferentie is men unaniem over de gebrek
kigheid van de tekst en wil die aangescherpt 
zien in een richting die meer recht doet 
aan de belangen van vrouwen bij de her
verdeling van arbeid en inkomen. Er wor
den taakverdelingen afgesproken om op 
verschillende onderdelen tot nieuwe tek
sten te komen. 
Op de amendementenmarkt blijkt dat ook 
door andere partijgenoten en afdelingen 
dergelijke pogingen zijn ondernomen. 
Samenwerking tussen al die indieners en 
indiensters leidt tot een aantal nieuwe 
teksten. Op paragraaf 3 en 5 worden wijzi
gingen voorgesteld die de noodzaak van 
drastische arbeidstijdverkorting, recht op 
zelfstandig inkomen, herverdeling van 
inkomen, recht op betaald werk en door
breking van de seksegebonden arbeidsde
ling nadrukkelijker naar voren halen. Op 
paragraaf 8 en 9 worden tekstvoorstellen 
gedaan die de betreffende paragrafen 
geheel vervangen en de genoemde uit
gangspunten verder uitwerken. 

Commissie arbeidstijdverkorting 

Intussen is er in september een door het 
partijbestuur ingestelde commissie van 
start gegaan met de opdracht om een 
beleidsnota te schrijven over arbeidstijd
verkorting. Na discussie in die commissie 
wordt besloten om in de nota vooral in te 
gaan op de mogelijkheden om politieke 
maatregelen rond atv af te dwingen. Een 
offensieve strategie is nodig volgens die 
commissie. Een strategie die de groepen 
die buiten het arbeidsproces staan ook bij 
de discussies betrekt en hen een reële 
plaats biedt in de noodzakelijke maat
schappelijke strijd voor arbeidstijdverkor
ting. Al op 5 november ligt er een ontwerp
tekst, waarover een landelijke discussiedag 
wordt georganiseerd. De opkomst op die 
dag is niet groot, met name ook niet vanuit 
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het partijbestuur. Besloten wordt dat een 
aantal conclusies van die discussie en de 
tekst van de brochure zullen worden voor
gelegd aan het partijbestuur om vervolgens 
met een wat bredere groep aan de uitwer
king van de verschillende initiatieven te 
gaan werken. 
Dat blijkt minder makkelijk gedaan dan 
besloten. Het heeft nogal wat voeten in de 
aarde voor de brochure in het dagelijks 
bestuur kan worden besproken. Daarna 
vindt er nog een gesprek plaats met de 
fractie, maar in het partijbestuur komt de 
zaak niet aan de orde. Misschien niet hele
maal onbegrijpelijk, gezien de voortduren
de druk waaronder gewerkt moet worden, 
maar het blijft toch jammer dat er geen 
andere afwegingen zijn gemaakt en de 
teksten nu in de congresvoorbereiding 
geen enkele rol hebben kunnen spelen. 

Laatste fase in het partijbestuur 

In de laatste weken van december moet in 
weinig tijd en onder grote druk door het 
partijbestuur de beschrijvingsbrief worden 
vastgesteld. Dat betekent dat pakweg 3000 
amendementen moeten worden bekeken, 
gerangschikt, ondergebracht in verschil
lende categorieën en door het partijbestuur 
van een pre-advies voorzien. Dat is geen 
geringe opgave, maar de meerderheid van 
het partijbestuur blijft van mening dat het 
mogelijk is om in het licht van eerder ge
nomen besluiten over het program tot pre
adviezen te komen, aangezien zij vast wil 
houden aan de door haar vastgestelde lijn 
in het program. 
In de groep die de pre-adviezen op hoofd
stuk IV voorbereidt, wordt langdurig ge
sproken over de waardering van wat in
middels het 'amendement-Meelker' is 
gaan heten. Er bestaan verschillen van 
mening over welke tekst beter is, zonder 
dat erg helder wordt wat nu precies de 
pro's en contra's van de ontwerp-tekst en 
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het amendement zijn. Uiteindelijk wordt 
gekozen voor een compromis. Het amen
dement zal een positief pre-advies meekrij
gen; daarnaast zal worden vastgehouden 
aan de 'behoud van loon'-formule en de 
toevoeging daarvan op het amendement 
als apart beslispunt aan het congres wor
den voorgelegd. 
De omstandigheden waaronder die be
sluitvorming plaatsvond waren verre van 
ideaal. Ik ben echter van mening dat dat er 
niet echt toe doet, omdat het mijn overtui
ging is dat discussie en besluitvorming in 
een voltallig partijbestuur identiek zou zijn 
verlopen. 
Met die besluiten deed het partijbestuur 
echter een stap terug. Een stap terug in die 
zin, dat zij de verheldering die in de loop 
van de discussies over het ontwerp tot 
stand was gekomen en die zich ook uit
drukte in amendementen, weer te niet 
deed. Verschillende opvattingen met be
trekking tot het doel van atv, de strategie, 
de coalities die er in die strijd gesloten 
moeten worden etc. werden weer bij elkaar 
gebracht in één standpuntbepaling. Dat 
alles met het beroep op de noodzakelijke 
'brede ondersteuning in de partij' en in 
een vorm die voor de niet heel direct be
trokkenen nauwelijks meer te volgen was. 

Besluitvorming op het congres 

Het heeft ook niet zo gewerkt. Op het con
gres zijn de standpunten inmiddels zo 
verhard, ook op grond van de ervaringen 
van de week daarvoor, dat het niet meer 
om de argumenten gaat. leder steekt zijn 
of haar verhaal af. Argumenten waarom er 
onderscheid gemaakt moet worden tussen 
standpunten over atv en inkomenspolitiek, 
argumenten waarom juist in de paragraaf 
over atv het 'met behoud van loon' moet 
worden opgenomen. Het doet er nauwelijks 
nog toe, iedereen wacht op de stemming. 
Een voorstel van mensen die tegen de 



Politiek en Cultuur 

passage 'met behoud van loon' zijn, maar 
wel willen duidelijk maken dat het hen niet 
om inleveren gaat door na regel 9 van het 
amendement een nieuwe zin in te voegen 
die luidt: 'De CPN verzet zich tegen pogin
gen van werkgevers om arbeidstijdverkor
ting te gebruiken als middel tot loonmati
ging en het afstoten van arbeidsplaatsen', 
maakt geen schijn van kans. Het congres 
stemt massaal voor de toevoeging 'met 
behoud van loon' en voor het voorstel van 
de werkgroep communisme en vakbewe
ging: toevoegen in regel1697 'De CPN 
treedt op voor atv met behoud van loon. 
Dit zou mede mogelijk gemaakt kunnen 
worden door .. .'. 
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Slechts weinigen realiseren zich dat dit 
eigenlijk helemaal niet kan, omdat dit 
amendement bedoeld is als een aanvulling 
op de ontwerp-tekst van het partijbestuur 
en niet op het amendement-Meelker, dat 
daarna door het congres wordt overgeno
men. 
Vanuit het partijbestuur werd in de toelich
ting wel degelijk een poging ondernomen 
om de knelpunten in de discussies te ver
helderen. Maar noodzakelijke helderheid 
scheppen in een standpunt dat niet vanuit 
zichzelf duidelijk is, lukt natuurlijk niet 
meer. Zeker niet in een sfeer waarin het 
congres die zondag bij elkaar was. 

lngrid Blekman 
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De geschiedenis van een stukje programtekst 

Wat betekent marxisme 
voor de CPN? 

Zondagavond 5 februari werd op het pro
gram-congres van de CPN tenslotte, na 
een bewogen en uiteindelijk bijna niet 
meer overzienbare discussie, de volgende 
tekst aangenomen om de 'inspiratiebron
nen' van de partij aan te duiden: 
'Bestrijding en opheffing van uitbuiting en 
onderdrukking op basis van met name 
klasse, sekse en ras, ziet de CPN als haar 
revolutionaire taak. 
Bij haar optreden waardeert en hanteert de 
CPN verschillende strijdtradities, inspiratie
bronnen en theorieën. Oe CPN knoopt aan 
bij de in ons land bestaande positieve 
tradities van verdraagzaamheid, geestelijke 
vrijheid, vrijheid van geweten en denken, 
afkeer van onderdrukking, racisme en ko
lonialisme. 
Oe CPN maakt sinds haar ontstaan deel uit 
van de Nederlandse en internationale ar
beidersbeweging. 
Zij bouwt voort op marxistische inzichten 
en theorieën omtrent het functioneren van 
de kapitalistische maatschappij en de nood
zaak van revolutionaire strijd voor het 
socialisme. Evenzeer bouwt zij voort op 
inzichten vanuit het feminisme in het be
staan van seksetegenstellingen in de maat
schappij en de daaruit voortvloeiende 
onderdrukking van vrouwen en de strijd 
daartegen. 
Oe CPN staat open voor nieuwe progres
sieve inzichten en ontwikkelingen die 
voortkomen uit de voortdurend verande
rende omstandigheden en de daarmee 
gepaard gaande bewustwordingsproces
sen. 
De CPN stimuleert de verdere ontwikkeling 

van revolutionaire theorieën, met verwer
king van de ervaringen van de arbeiders
en bevrijdingsbewegingen en de anti-ra
cistische strijd. 
De tegenstellingen die nieuwe progressieve 
bewegingen aan het licht hebben gebracht 
en de inzichten die zij in hun analyses 
voortbrengen zijn voor de CPN van groot 
belang. 
In die zin wil ze een moderne, open com
munistische partij zijn die haar strijdposities 
bepaalt met behulp van de kennis en de 
inzichten die in jarenlange strijd voor 
maatschappijverandering zijn voortge
bracht.' 

Ziedaar, hoe van nu af aan de theoretische 
grondslag van de CPN geformuleerd lijkt. 
Lijkt, zeg ik met opzet, want zelfs de meest 
oppervlakkige lezer zal zien dat deze tekst 
niet alleen zeer open is voor alles wat als 
nieuw wordt beschouwd, maar dat ze ook 
op verschillende manieren kan worden uit
gelegd. 
Het is niet de opzet van dit artikel om daar
over te gaan speculeren. De bedoeling is 
slechts, om de wording van de tekst zoals 
ze nu in het program staat, iets nauwkeuri
ger te schetsen. 

Naar het ontwerp-program 

Door de commissie, gevormd nadat op het 
26e partijcongres besloten was tot de 
opstelling van een nieuw program, ver
nieuwd en uitgebreid op het 27e congres, 
werd in de loop van 1981 aan Henk Hoekstra 
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gevraagd een ontwerp te maken. Die com
missie had zich inmiddels over een reeks 
van punten gebogen, waaronder dat van 
de grondslag. Er was een algemene opvat
ting gegroeid dat de oude, vage aanduiding 
van een 'marxistisch-leninistische' grond
slag onhanteerbaar was geworden. 
Henk Hoekstra maakte gebruik van de 
beraadslagingen en het materiaal van de 
commissie, maar hij zette het ontwerp-pro
gram naar eigen inzichten op. Wat de 
grondslagen betreft zijn in het ontwerp 
van zijn hand twee formuleringen van 
belang geworden. 

In de inleiding (3e kolom) spreekt hij van 
een 'verkramping met aanroeping van het 
marxisme-leninisme'. In het eerste hoofd
stuk zegt hij: 'De door de CPN ontwikkelde 
maatschappijbeoordeling is gegrondvest 
op de marxistische ideeën van het weten
schappelijk socialisme'. 

In het begin van de discussie over dit eerste 
ontwerp-program heeft vooral de wijze 
waarop Henk Hoekstra de term marxisme
leninisme hanteerde (dus zonder daarbij 
op een nogal gebruikelijke wijze eerst zijn 
hoed af te nemen). een grote, zelfs een 
over-grote rol gespeeld. In Politiek en 
Cultuur van juni 1982 vindt men daar een 
beperkte weerspiegeling van in de vorm 
van een korte polemiek tussen Ju les de 
Leeuwe en ondergetekende. Een werk
groep van het IPSO, die ter begeleiding 
van de program-discussie was gevormd, 
meende nog slechts een jaar geleden dat 
in de term 'marxisme-leninisme' een van 
de belangrijkste blokkades lag in de pro
gram-discussie. 
Inmiddels had het 28e congres besloten 
dat er omstreeks de jaarwisseling van 
1983/'84 een bijzondercongres zou moeten 
worden gehouden, waar een dan definitief 
ontwerp tot een definitief program zou 
moeten worden gemaakt. Er ging een 
nieuwe commissie aan het werk die, uiter-
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aard, ook een formulering van de grondslag 
zou moeten maken. 
In de zomer van 1983 kwam de commissie 
gereed met een stuk, dat aan het partijbe
stuur kon worden voorgelegd en in het 
vroege najaar lanceerde het partijbestuur 
het ontwerp-program, dat de basis zou 
vormen van de discussie voor en op het 
congres. 
In dat ontwerp werd de elfde paragraaf 
van het eerste hoofdstuk gewijd aan de 
'inspiratiebronnen'. Ze luidde aldus: 
11. Inspiratiebronnen 
De CPN gaat bij haar optreden uit van 
analyses van reële ontwikkelingen in de 
Nederlandse maatschappij en elders en 
staat open voor de diverse inzichten, die 
nationaal en internationaal door revolutio
nairen zijn ontwikkeld. De CPN baseert 
haar politiek niet op een afgeronde levens
of wereldbeschouwing of wetenschappelijk 
stelsel. Wel bewaart en waardeert de CPN 
bij haar optreden een aantal tradities en in
spiratiebronnen. 
In haar maatschappij-beoordeling en op
treden maakt de CPN gebruik van marxisti
sche ideeën die inspiratie boden en bieden 
aan een wereldwijze beweging tegen kapi
talistische uitbuiting en onderdrukking. De 
CPN hecht belang aan maatschappijkritisch 
onderzoek en theorievorming alsmede aan 
inzichten in processen van machtsvorming 
voor het socialisme, die binnen en buiten 
de marxistische traditie worden ontwik
keld. 
De CPN komt voort uit en speelt een rol in 
de ontwikkelingsgang van de Nederlandse 
arbeidersbeweging die in haar strijd aan
knoopte bij in ons land bestaande positieve 
tradities van verdraagzaamheid, geestelijke 
vrijheid, vrijheid van geweten en denken, 
afkeer van onderdrukking, racisme en 
kolonialisme. De vooruitstrevende denk
beelden die in dit kader- ook door Ne
derlandse marxisten -zijn voortgebracht, 
beschouwt de CPN als belangrijke bronnen 
van haar politiek. 



Politiek en Cultuur 

De CPN bouwt voort op het werk van com
munisten die in ons land in daad, woord 
en geschrift zijn opgekomen voor de be
langen van werkers en daarbij het inzicht 
in de Nederlandse omstandigheden heb
ben verdiept en verdergaande vruchtdra
gende arbeid mogelijk maakten. 
De CPN laat zich ook inspireren door ideeën, 
eisen en verwachtingen die vanuit nieuwe 
vooruistrevende bewegingen opkomen en 
een revolutie in het denken op gang hebben 
gebracht op voorheen niet doordachte ge
bieden. 

Ontwikkeling in discussie 

Wat in deze tekst opvalt is niet eens zozeer 
dat daarin noch in positieve, noch in nega
tieve zin gesproken wordt over het 'marx
isme-leninisme', maar wel dat de betekenis 
van het marxisme er zeer afstandelijk in 
behandeld wordt. De voornaamste over
weging is daarbij geweest, dat de term 
'wetenschappelijk socialisme' weinig aan
grijpingspunten biedt voor feitelijke maat
schappij-analyse. Ze kan zo worden uitge
legd, dat als wetenschappelijk vaststaat 
dat kapitalisme door socialisme vervangen 
zal worden, eveneens het 'hoe' van die 
vervanging, en de aard van de socialistische 
opbouw vaststaan. Dat zou dan alles wat 
in socialistische landen gebeurd is en nog 
gebeurt, onder het hoofdje 'wetenschap' 
brengen. 
In de partijbestuursvergadering waar over 
dit hoofdstuk besluiten werden genomen 
heeft Henk Hoekstra nog voor zijn eigen 
tekst gepleit, maar hij heeft aanvaard dat 
in de met meerderheidsstemmen aanvaar
de tekst ruimte was voor zijn en anderer 
marxistische inzichten. 

Bij de, met amendering gepaard gaande 
partijdiscussie die op publikatie van het 
partijbestuurs-ontwerp volgde, kwam een 
interessante ontwikkeling aan het licht. 
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Enkele partijleden en hier en daar een 
afdeling hielden nog vast aan de term 
'marxisme-leninisme', maar het was een 
duidelijke minderheid geworden. Velen 
waren zich in de discussie gaan realiseren, 
dat er als het er op aan kwam met die 
aanduiding van de eigen opvattingen niet 
veel te beginnen was. De discussie, hoe 
scherp en bitter vaak ook, had OJ' dat punt 
toch een belangrijk resultaat gehad. 
Tegelijkertijd waren veel partijgenoten, 
dezelfden als hierboven genoemd maar 
ook anderen, ontevreden over de wijze 
waarop het program over de grondslagen 
en inspiratiebronnen sprak. In zeer veel 
ledenvergaderingen werd uitgebreid ge
sproken over de betekenis van het marxis
me; de weerslag daarvan was te vinden in 
grote aantallen amendementen die rond 1 
december het partijkantoor bereikten. De 
wens om het program op dit punt aan te 
scherpen bleek breed gespreid. 
Op dat moment had de discussie in de 
partij een bijzonder fel karakter gekregen. 
Over tal van onderwerpen liepen de me
ningen uiteen. Vaak bleek overigens, tijdens 
de discussies, dat de tegenstellingen niet 
in de eerste plaats de inhoud van het pro
gram betroffen, maar dat ze vooral gingen 
over het praktische optreden van de partij 
en over de inhoud van De Waarheid. Het 
program was echter datgene wat concreet 
aan de orde was, daar ging het congres 
over. 

Amendementen 

Tijdens de partijbestuursvergadering over 
de pre-advisering bij de amendementen 
met betrekking tot de plaats van het marx
isme bleek, dat de meerderheid van de 
aanwezigen niet voelde voor een tekstver
andering, hoe groot daartoe ook de aan
drang uit de partij was. Een reeks voorstel
len lag ter tafel, ze werden allen verwor
pen. 
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Een minderheid in het partijbestuur maakte 
zich nogal zorgen over deze opstelling. Ze 
zag juist op dit punt een mogelijkheid voor 
het bestuur, een handreiking te doen naar 
verontruste leden en een brug te slaan 
tussen standpunten die steeds onverzoen
lijker tegenover elkaar kwamen te staan. 
Toen een reeks van amendementen ver
worpen was, deed een van de partijbe
stuursleden het voorstel om alsnog te 
proberen een aantal daarvan te combineren 
tot één gezamenlijk stuk, en dit opnieuw 
ter stemming te brengen. Die ruimte werd 
gemaakt en op een volgende zitting kwam 
de verzameltekst op tafel, die op het con
gres zo'n belangrijke rol zou spelen als 
'amendement 2'. Het luidde: 
r. 169-178 schrappen en wijzigen in: 'De 
CPN bewaart, hanteert en waardeert bij 
haar optreden een aantal tradities, theorie
ën en inspiratiebronnen. De CPN blijft zich 
baseren in haar maatschappijbeoordeling 
en politiek optreden op het revolutionaire 
marxisme, dat inspiratie bood en biedt aan 
een wereldwijde beweging tegen kapitalis
tische uitbuiting en onderdrukking. Zij 
beschouwt dit marxisme niet als een afge
ronde levens- of wereldbeschouwing of als 
een gesloten wetenschappelijk stelsel, 
maar als een open en beweeglijke visie die 
een wezenlijk theoretisch uitgangspunt is 
voor analyse en actie.' 

Na enige discussie gaf het partijbestuur 
ook aan dit amendement een negatief pre
advies mee. Ik beschouw dit nog steeds 
als een grote misser. De formulering on
derstreepte de betekenis van het marxisme 
bij de positiebepaling van de partij, zonder 
daarvan een heilig begrip te maken en 
zonder enige belemmering op te roepen 
voor welke beweegredenen dan ook, waar
mee mensen naar de communistische 
partij komen. 
De mogelijkheid om alsnog op deze basis 
een brede overeenstemming op het con
gres te verkrijgen, inspireerde ook een 
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aantal mensen om het initiatief te nemen 
voor de bekende oproep, te komen tot 
besluitvorming die een principiële, zelf
standige en strijdvaardige partij zou bevor
deren- een appèl, dat in enkele dagen 
ruim duizend handtekeningen kreeg. 
De kansen voor deze stellingname leken 
redelijk groot. Voor een aantal leden echter 
bleek de formulering, en wellicht ook ge
deeltelijk de ondertekening van het amen
dement en van de oproep, een belangrijk 
obstakel. 
Om daaraan tegemoet te komen ontwierp 
kort voor het congres een groepje mensen 
een nieuw amendement, dat later het 
nummer 4a zou krijgen. Het luidde als 
volgt: 
Schrappen regel 165 tot 189 en vervangen 
door: 'De leden van de CPN verenigen zich 
op basis van de politieke uitgangspunten 
en doelstellingen, die in het program van 
de partij zijn vastgelegd. 
De CPN komt voort uit en is onderdeel van 
de ontwikkeling van de Nederlandse arbei
dersbeweging en zij bewaart, hanteert en 
waardeert bij haar optreden een aantal 
tradities, theorieën en inspiratiebronnen. 
Communisten bouwen voort op revoluti
onair-marxistische tradities en ideeën die 
inzicht in de maatschappelijke verhoudin
gen verdiepen en perspectief bieden in de 
voorwaarden voor en vormen van machts
vorming voor socialisme. 
De CPN gaat bij haar optreden uit van 
analyses van reële ontwikkelingen in de 
Nederlandse maatschappij en elders, en 
staat open voor diverse inzichten, die na
tionaal en internationaal zijn ontwikkeld. 
De CPN hecht daarom belang aan maat
schappijkritisch onderzoek en theorievor
ming die binnen en buiten de marxistische 
tradities worden ontwikkeld. De tegenstel
lingen die nieuwe progressieve bewegin
gen aan het licht hebben gebracht en de 
vragen en inzichten die zij in hun theorie
vorming voortbrengen zijn daarom voor 
de CPN van groot belang. Bijzondere waar-
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de kent de CPN daarbij toe aan de inzichten, 
die ontstaan en worden ontwikkeld vanuit 
de feministische wetenschappelijke studies 
en analyses. 
De CPN knoopt aan bij de in ons land 
bestaande positieve tradities van verdraag
zaamheid, geestelijke vrijheid, vrijheid van 
geweten en denken, afkeer van onderdruk
king, racisme en kolonialisme.' 

Tekstenstrijd 

Het verschil tussen de beide amendemen
ten is de uiteenlopende plaats die aan het 
marxisme wordttoegekend bij het optreden 
en stelling nemen van de CPN. Het verschil 
is ook, en niet in de laatste plaats, dat 
'amendement nr. 2' van de CPN meer een 
beginselpartij maakt dan 'amendement nr. 
4a', dat, vooral door het begin daarvan, de 
CPN tot program-partij stempelt. 
Maar er is nog een interessant punt in het 
nieuwe amendement. Voor het eerst wordt 
hier het feminisme met name als een 
mede-grondslag van d8 partij genoemd. 
Dat gebeurde noch bij het ontwerp-Hoek
stra, noch in het partijbestuurs-ontwerp. Er 
waren ook geen amendementen vanuit de 
vrouwengroepen in die richting. Overal in 
het program speelden feministische over
wegingen een grote rol; op deze plaats, 
die sterk historisch beschouwend was, 
niet. 

Het amendement 4a was ontstaan als een 
reactie op het amendement 2, het was dan 
ook onvermijdelijk dat op het congres de 
beide amendementen tegenover elkaar 
werden gesteld en kwamen te staan. In de 
discussie van zaterdag 4 februari tekende 
dit beeld zich steeds meer af. De bedoeling 
om met het amendement 2 een verenigend 
element voor het overgrote deel van het 
congres, en dus van de partij te maken, 
was mislukt. Er waren speculaties over de 
vraag welke tekst een meerderheid zou 
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halen, maar iedereen wist dat de stemming 
ongeveer half om half lag en dus was het 
al niet meer interessant waar de grens 
precies kwam te liggen. Van twee kanten 
werd al gedreigd met weglopen als de 
andere tekst zou winnen. Zaterdagavond 
laat was er een patstelling. 

De verslaggeving vereist, dat ik o·p dit punt 
even in de eerste persoon ga schrijven. 
Kort na middernacht werd ik vanuit de 
congresleiding gebeld. Men zat met een 
groepje bijeen, wilde een ongelukkige 
stemming zoals nu dreigde vermijden, 
maar zag geen uitweg. Of ik nog iets wist. 
Mijn mening was dat een uitkomst alleen 
mogelijk was door een compromis te 
maken door mensen die in de verschillende 
kampen gezag hadden. Ik stelde voor de 
volgende ochtend enkelen van hen bijeen 
te halen. De discussie zou nog doorgaan 
en dan moet de stemming maar worden 
uitgesteld. 
In die zin werd een afspraak gemaakt. Ik 
zou nog zoeken naar een formulering die 
als gespreksbasis kon dienen. De volgende 
morgen ging ik met de volgende werktekst 
naar de RAl: 
'Uitgangspunten. De CPN maakt sinds 
haar ontstaan deel uit van de internationale 
en Nederlandse arbeidersbeweging, waar
van Kar! Marx en Friedrich Engels de 
grondleggers waren. 
Zij bouwt voort op hun inzichten in het 
functioneren van de kapitalistische maat
schappij en in de noodzaak van revolutio
naire strijd voor het socialisme. Zij streeft 
er naar de verdere ontwikkeling van soci
alistische en communistische theorie sinds
dien, en de ervaringen van de arbeiders
en vrijheidsbewegingen tot in onze tijd, te 
verwerken. 
Zij staat open voor nieuwe inzichten en 
ontwikkelingen, die voortkomen uit de 
voortdurend veranderende omstandighe
den en de daarmee gepaard gaande be
wustwordingsprocessen. 
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In die zin wil ze een moderne, open marx
istische partij zijn, die aan haar leden geen 
denkpatronen oplegt, en die haar strijdpo
sities bepaalt met behulp van de kennis en 
het inzicht, welke anderhalve eeuw soci
alistische strijd heeft opgeleverd.' 

Compromistekst 

De besprekingen begonnen. Bij verschil
lende leden die zich sterk hadden gemaakt 
voor het amendement 2 bleek de bereid
heid om aan de tekst te sleutelen aanwezig 
te zijn, maar dat lag niet over de hele linie 
zo. 
Er werd geschrapt en aangevuld in de 
basistekst, de stemmingen werden uitge
steld en de congresleiding nam de verant
woordelijkheid voor het lanceren van een 
nieuwe tekst over, waarna tenslotte aan 
alle delegatiesecretarissen het volgende 
stuk werd voorgelegd, dat in stemming 
zou worden gebracht en waarin geen 
verandering meer zou komen. 
Voorstel nieuwe tekst. Schrappen hele 
paragraaf 11 en vervangen door: 'Bestrij
ding en opheffing van uitbuiting en onder
drukking op basis van met name klasse, 
sekse en ras, ziet de CPN als haar revo
lutionaire taak. 
Bij haar optreden waardeert en hanteert de 
CPN verschillende strijdtradities, inspiratie
bronnen en theorieën. Oe CPN knoopt aan 
bij de in ons land bestaande positieve 
tradities van verdraagzaamheid, geestelijke 
vrijheid, vrijheid van geweten en denken, 
afkeer van onderdrukking, racisme en kolo
nialisme. 
De CPN maakt sinds haar ontstaan deel uit 
van de Nederlandse en internationale 
arbeidersbeweging. Zij bouwt voort op 
marxistische inzichten en theorieën om
trent het functioneren van de kapitalistische 
maatschappij en de noodzaak van revo
lutionaire strijd voor socialisme. 
Oe CPN staat open voor nieuwe progres-

sieve inzichten en ontwikkelingen die 
voortkomen uit'de voortdurend verande
rende omstandigheden en de daarmee 
gepaard gaande bewustwordingsproces
sen. 
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Dit geldt met name voor feministische 
inzichten inzake het bestaan van seksete
genstellingen en de daaruit voortvloeiende 
onderdrukking van vrouwen en de strijd 
daartegen. 
Oe CPN stimuleert de verdere ontwikkeling 
van revolutionaire theorieën, met verwer
king van ervaringen van de arbeiders- en 
bevrijdingsbewegingen en de anti-racisti
sche strijd. De tegenstellingen die nieuwe 
progressieve bewegingen aan het licht 
hebben gebracht en de inzichten die zij in 
hun analyses voortbrengen zijn voor de 
CPN van groot belang. 
In die zin wil ze een moderne, open com
munistische partij zijn die haar strijdposities 
bepaalt met behulp van de kennis en de 
inzichten die in jarenlange strijd voor 
maatschappijverandering zijn voortge
bracht.' 

In alle delegaties ging men met deze pro
cedure akkoord, vaak na stevige discussies, 
behalve in de Amsterdamse, waar het 
compromis van twee kanten scherp werd 
aangevallen. Men besloot daar alsnog een 
amendement te maken dat het feminisme 
als inspiratiebron zou 'opwaarderen' en in 
feite gelijkwaardig maken aan het marxis
me. De tekst luidde aldus: 
Inlas na: 'de noodzaak van revolutionaire 
strijd voor socialisme.' 
Nieuwe tekst: 'Evenzeer bouwt zij voort op 
inzichten vanuit het feminisme, in het 
bestaan van seksetegenstellingen in de 
maatschappij en de daaruit voortvloeiende 
onderdrukking van vrouwen en de strijd 
daartegen.' 
Daarmee vervalt: 'Dit geldt met name voor 
feministische inzichten inzake het bestaan 
van seksetegenstellingen en de daaruit 
voortvloeiende onderdrukking van vrou-
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wen en de strijd daartegen.' 
Doordat de congresleiding bereid bleek 
deze wijziging als een 'redactionele' te 
accepteren kwam ze, tot bitterheid van 
velen, in stemming en uiteindelijk werd de 
geamendeerde tekst aangenomen, niet 
echter dan nadat nu op het eerder in stem
ming gebrachte amendement 2 alsnog 

ruim 40% van de stemmen was uitge
bracht. 
De poging om in een moeilijke situatie 
alsnog een brug te slaan was opnieuw 
mislukt. Het zou het verdere verloop van 
het congres geen goed doen. 
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De pers over communisten 

De vraag: hoe is het buitengewoon congres 
van de CPN in de pers terecht gekomen? 
Het antwoord: een enorme stapels knipsels 
uit dagbladen van stad en land, uit week
bladen en andere periodieken. En het 
congres is nog niet eens afgelopen, want 
de CPN schijnt wel in permanente verga
dering bijeen. 
De horizontalen, de gematigde en rustige 
vernieuwers, de doorbrakers en de voor
waartsen, de partijbestuurders en ex-voor
zitters en tenslotte nog de gewone partijle
den, die de afgelopen jaren al van de ene 
verbazing in de andere moeten zijn geval
len; ze zullen op de drempels van de re
dactielokalen welhaast over elkaar gestrui
keld zijn. 
Het is nog geen dozijn jaar geleden, toen 
de CPN nog 7 Kamerzetels had, dat er 
nooit iets in de kranten stond over de CPN. 
Behalve dan natuurlijk in De Waarheid. 
Zelfs bij de aanvang van de acties tegen 
de N-bom, nog niet zo lang geleden, was 
er niets in de kranten te vinden. 
Vanwaar deze omslag? Een van de redenen 
is zeker dat bij de aanvang van wat later 
de vernieuwing is gaan heten, vooraan
staande partijgnoten er de voorkeur aan 
gaven belangrijke veranderingen in hun 
opvatting allereerst in de burgerlijke pers
media te onthullen. Het was de tijd dat de 
partijgenoten zich suf kochten aan andere 
dag- en weekbladen in een poging om de 
'discussie' in de partijleiding enigszins te 
kunnen volgen. Omgekeerd kreeg journa
listiek Nederland het idee dat er wat bij
zonders aan de hand was, en dat WilS ook 
zo. 
Uiteraard tekenden zich bij de oplevende 
belangstelling voor het reilen en zeilen van 
de CPN ook scheidslijnen af bij de pers. 
Linkse of progressieve journalisten volgden 

de gebeurtenissen met een zekere onder
toon van sympathie, de rechtse pers zag 
slechts aanleiding tot hernieuwde pogingen 
de CPN onder te schoffelen. 
Sommigen menen in een pluralistische 
pers de spiegel van de publieke opinie te 
vinden. Tot op zekere hoogte is dat ook zo. 
Maar in deze pers is vooral het spraakma
kende gedeelte van de publieke opinie aan 
het woord. Wie bijvoorbeeld goed op de 
hoogte is met de veranderingen en discus
sie in de CPN ziet bij lezen van de dag- en 
weekbladen al snel waar de meningen van 
de journalisten de plaats gaan innemen 
van feiten. En dan is de pers niet meer de 
spiegel, maar de vormgever van de publie
ke opinie. Daar is verder niets op tegen. 
Wel is het iets om rekening mee te houden. 
Sommigen, die zich beroepshalve met de 
bespeling van de publieke opinie bezig
houden en het gewicht van hun activiteiten 
proberen te verhogen door zich public 
relation-deskundigen te noemen, zijn de 
mening toegedaan dat het belangrijkste is 
dat er over je gepraat wordt. Goèd of slecht, 
dat doet er niet toe. Helaas valt met zeker
heid vast te stellen dat deze regel voor de 
CPN niet opgaat. 

De voorbereiding van het congres 

De dagen voor het congres verscheen er 
een aantal overzichten en interviews. Bij 
het weekblad De Tijd is de tijd een jaar of 
dertig stil blijven staan. De beste manier 
om aandacht te schenken aan het komende 
bijzonder congres van de CPN leek de 
redactie een interview met Wim Klinken
berg. Met de gedachten van Klinkenberg is 
het als met diepvriesprodukten. Je kunt ze 
een tijdje in de vriezer bewaren, maar na 



Politiek en Cultuur 

verloop van jaren beginnen ze toch een 
gruwelijke geur te verspreiden. 
Aan de Groene Amsterdammer komt de 
eer toe de leukste kop te hebben verzonnen. 
Boven een artikel, dat de verschillende 
opvattingen in de CPN op min of meer 
faire wijze aan het woord laat, staat te 
lezen: 'De CPN-leiding in de partijstrijd: 
Als een konijn in de stralen van een kop
lamp'. 
Vermelding verdient dat van de ongeveer 
15 communisten die in de Groene aan het 
woord komen er 4 met het partijboekje 
zwaaien. Alle vier behoren ze tot de ver
nieuwende respectievelijk de doorbraak
vleugel. Gijs Schreuders heeft al een op
zeg brief in de la, die hij zal versturen 'tenzij 
er een wonder gebeurt'. Zover hoeft men 
toch niet te gaan bij het loslaten van de 
materialistische basis van de politiek. 
Schreuders vormt de hoofdpersoon in een 
achtergrondartikel in de Haagse Post van 4 
februari. Er staan veel anecdotes en verha
len uit het verleden in, en er wordt weinig 
naar de toekomst gekeken. Schreuders: 
'Wij als vernieuwers hebben niet beseft, 
toen we het hadden over een nieuw type 
communistische partij, dat dat raakte aan 
de wezenskenmerken van een communis
tische partij.' Dit soort uitspraken is altijd 
weer verbazingwekkend. Als het wezen 
van iets wordt vernietigd, dan blijft er 
natuurlijk niets over. Als men, zoals zoveel 
vernieuwers, zelf niets meer te bieden 
heeft dan een ideologische uitverkoop, 
dan gaat het niet aan om degenen die 
optreden voor een strijdbare moderne 
marxistische partij zulke orthodoxe ver
wensingen als 'sectarisme' naar het hoofd 
te slingeren. 
In Vrij Nederland is voor het congres Henk 
Hoekstra uitgebreid aan het woord geko
men. Hij doet daar een aantal belangwek
kende uitspraken, waarvan het nuttig zou 
zijn geweest als die eerder naar voren 
waren gebracht. 
Over de gebeurtenissen in Polen, die diepe 
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sporen hebben nagelaten in de communis
tische beweging merkt Hoekstra op: 'Het 
socialisme was niet in gevaar. Dat is een 
leugen. In Polen kwamen de arbeiders in 
opstand tegen corruptie en machtsmis
bruik. Dat is beaamd door de Russische en 
Poolse partijleidingen. Het was een massaal 
verzet tegen een corrupt zootje.' 
Ondanks deze mening vindt Hoekstra: 'Dat 
uitstralende, dat de vredesbeweging nu 
heeft, is er, dat geeft hoop en dat is ook de 
reden waarom ik ervoor ben om wel met 
de Oosteuropese partijen te gaan praten. 
Ik ben ertegen dat die contacten worden 
verbroken. Jij hebt toch ook gelezen, dat 
toen die raketten in Tsjechoslowakije wer
den geplaatst de partij dáár liet weten zich 
belabberd te voelen. Tien jaar geleden zou 
zo'n besluit tot plaatsing nog met vlaggetjes 
en overal juichende mensen zijn gevierd.' 

Hoekstra stelt verder dat de partij zich niet 
strijdvaardig genoeg opstelt in de klassen
strijd, het te vaak laat afweten. Een mening 
die hij als volgt uitwerkt: 'In de strijd tegen 
de crisis is de partij te passief geweest. We 
zullen feller moeten optreden tegen ontsla
gen, tegen aantasting van de uitkeringen 
en voor de bewaking van de koopkracht. 
De partij spreekt daarover geen klare taal. 
( ... )Het is werkelijk ongelooflijk, dat de 
regering twee miljard wil inleveren van de 
uitkeringstrekkers en dat niemand op het 
idee komt om te zeggen, dat die twee 
miljard van de bewapening gehaald moet 
worden.' Hoekstra legt de vinger op de 
wonde als hij zich afvraagt: 'Hadden we 
niet eerder moeten beginnen met een 
open discussie?' Inderdaad, veel wat nu 
voor sommigen onbespreekbaar is gewor
den had dan met minder tumult kunnen 
worden opgelost. Voor nogal wat tumult 
heeft inmiddels de uitspraak van Hoekstra 
'Water in de wijn, oké, als 't maar wijn 
blijft', gezorgd. 
In datzelfde gesprek met De Waarheid stelt 
hij zich ook de indringende vraag: 'Hoe 
kan het socialisme floreren zonder demo-
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cratische zeggenschap en zonder persoon
lijke vrijheid? Socialisme is toch zeker 
meer dan een produktiewijze. Het is er 
voor de mensen.' 

Minder diep graaft CPN-voorzitter Elli 
lzeboud, die in Het Vrije Volk van 2 februari 
aan het woord wordt gelaten. 'We moeten 
nog leren met ruzies om te gaan', zo stelt 
zij, daarbij de indruk wekkend dat de in
houdelijke meningenstrijd in de CPN een 
omgangsprobleem is. 
In hetzelfde interview zegt ze: 'ons is ook 
wel verweten dat we een soort grabbelton 
zijn, een vergaarbak van allerlei bewegin
gen die in verzet zijn. Dan wordt ook ge
zegd: de CPN durft niet te kiezen. Het alter
natief is, dat je kiest voor één bepaalde 
belangengroep. Dat je de rest laat bar
sten!' 

Men zou zeggen dat het alternatief juist is 
dat er gezocht wordt naar wat verenigend 
is in de sociale strijd, naar de verbindingen 
die in het verzet liggen. Gelukkig bevat het 
ontwerp-program daartoe een aantal aan
zetten. 

De grondigste voorbeschouwing in de 
pers krijgt het CPN-congres in de Volks
krant, waar de parlementaire journalist 
Bob Groen in de huid van de buitenstaander 
is gekropen. Hij doet een aantal interessante 
observaties. Zo meent hij dat 'geen partij 
bij machte lijkt om zo'n meningenstrijd 
over inhoud, doelstelling en omgangsvor
men te overleven'. Over het ontwerp-pro
gram heeft hij een zeer duidelijke mening: 
'De vernieuwers kunnen zeer goed duidelijk 
maken wat volgens hen niet meer kan.' 
Waarna een opsomming volgt van alle 
hete hangijzers in de meningenstrijd in de 
partij. 'Ze zeggen aanzienlijk minder over 
de vraag wat nu de CPN onder een nastre
venswaardig socialisme verstaat en het 
ontbreekt op pijnlijke wijze aan het aange
ven van concrete stappen, die volgens de 
partij gedaan moeten worden om dat 
socialisme dichterbij te brengen.' 
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Tot zover de interviews en voorbeschou
wingen van het bijzonder congres van de 
CPN. Alle andere berichten staan in het 
teken van de schermutselingen die de 
komst van het congres begeleiden. 
De belangrijkste daarvan is wel het Door
braakcongres van 14 januari, dat zowel in 
de verslaggeving in De Waarheid als in 
andere kranten naar voren komt als een 
forum ter beïnvloeding van de menings
vorming binnen de CPN. Merkwaardig 
blijkt dan dat tellen nog steeds moeilijk is. 
De verslaggeefster van De Waarheid komt 
tot 350, de Volkskrant tot 200 aanwezigen, 
die de oprichting van de 'Stichting voor 
een Linkse Doorbraak' tot stand brachten. 
Een paar dagen voor dit Doorbraakcongres 
had het spraakmakende CPN-gedeelte van 
de Stichting zich al tot de pers gewend 
met de brochure 'Voorwaar, er is nog iets 
vergeten!', waarin de amendementen 
worden verdedigd die deze groep op het 
ontwerp-program heeft ingediend. 
Karel Hoogkamp, lid van het dagelijks 
bestuur van de CPN, vindt volgens De 
Waarheid van 10 januari dat de mensen 
van 'Voorwaar', net als de horizontalen, 
het congres chanteren. 'Je moet niet nu al 
spreken over een scheuring, over 'dan 
stappen we op'. De bel voor de laatste 
ronde wordt gezegd. Welke laatste ronde? 
Die is pas aangebroken, als je op het punt 
staat het kapitalisme om zeep te brengen, 
maar niet eerder en niet binnen de CPN.' 
In een artikel in De Groene Amsterdammer 
van 25 januari zet Rudi van der Velde, 
omstandig jonglerend met de begrippen 
links en rechts in de politiek, uiteen waar 
het de Doorbrakers om gaat. Voordat daar
op ingegaan wordt even iets uit de politieke 
geschiedenis van ons land. 
In de jaren zestig maakte in de Verenigde 
Staten een sociologische stroming, die het 
einde der ideologie predikte, enige opgang. 
De tijd van de wereldbeschouwingen was 
voorbij. Gestoeld op de Anglo-saksische 
filosofie van het pragmatisme werd ver-
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kondigd, dat voor ieder maatschappelijk 
probleem een juiste oplossing binnen 
handbereik lag. Een oplossing die binnen 
het probleem zelf reeds aangegeven was. 
Met andere woorden, onbevooroordeelde 
en methodisch correcte bestudering van 
het probleem leverde niet slechts de waar
heid, maar ook juiste oplossingen op. 
In het kielzog van deze gedachtengang 
werd in Nederland de politieke partij D'66 
opgericht. Dat verklaart waarom deze 
partij nog steeds, 18 jaar na dato, bezig is 
met het zoeken naar de eigen identiteit in 
het politieke krachtenveld. Weg met de 
ideologie en ontploffing van het staatsbe
stel waren de leuzen waarop D'66 in aan
vang haar kiezers mobiliseerde. 
Hetzelfde pragmatisme blijkt de Doorbra
kers te beheersen. Van der Velde: 'Ten 
eerste moet de overgebleven aanhang van 
klein links inzien, dat de belangstelling van 
de mensen voor de 'grote systemen', zoals 
hét socialisme, of hét christendom, of hét 
kapitalisme, voorbij is. De 'ismen' staan in 
een kwade reuk. En waarom ook niet? 
Hebben we er geen slechte ervaringen 
mee opgedaan?' Het einde van de ideologie 
derhalve. 

Even verder: 'Er is dus sprake van een 
verschuiving van beginselen naar de pro
gramma's, van de grote doelstellingen 
naar de strategie. ledereen is voor de vrede 
(-een gedachte die nogal haaks staat op 
die van de bestrijding van het blokkenden
ken, maar dat terzijde, -JM). maar hoe kom 
je van de bewapeningswedloop af? Dit 
soort vragen worden gesteld.' De politieke 
werkelijkheid leert natuurlijk dat politieke 
strijd niet gebaseerd is op programma's 
die tot stand komen door marktonderzoek 
of sociotechnische inzichten, noch op 
beginselen die tot dogmatiek zijn verwor
den. Politieke strijd vindt zijn kracht juist in 
de wisselwerking tussen program en be
ginsel, wereldbeschouwing, ideologie zo 
men wil. Van der Velde is ook zo vriendelijk 
zelf de grondslag aan te geven waarop zijn 
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gedachtengang stoelt: "Deze klassieke 
polaire tegenstelling (tussen links en rechts, 
-JM) die berustte op kontrair geachte klas
sen posities, heeft plaats moeten maken 
voor een spektrum van maatschappelijke 
krachten, waarvan de uiteinden niet meer 
op dezelfde plaats liggen als vroeger. Als 
we voor het gemak aannemen dat deze 
uiteinden overeenkomen met 'goed' en 
'kwaad' is het niet meer zo dat klassiek 
links op 'goed' ligt en klassiek rechts op 
'kwaad'." 
Zoals men ziet valt evenals bij de het-einde
van-de-ideologie-beweging het juiste met 
het goede samen. Een decennia 1ange 
worsteling met de vraag waar men staat 
ten opzichte van links en rechts zal voor de 
Doorbrakers het gevolg zijn. Het is alsof 
we Van Mierlo horen spreken, al drukte die 
zich wat minder omslachtig uit. 

Het zal voor het eerst in de geschiedenis 
van de CPN zijn dat voorbereidende dis
trictsconferenties tot de landelijke pers 
doordringen. De districtsconferentie van 
Amsterdam werd vereerd met een bezoek 
van Jan Tromp van de Haagse Post, die 
een sappig verhaal publiceerde met als 
motto 'Een Poolse landdag, de CPN wan
kelend tussen grondslag en genadeslag'. 
Een leuke vondst voor luie lezers, als dit 
soort bijeenkomsten door velen niet als 
tragisch zouden worden ervaren. Marcus 
Bakker in hetzelfde blad: 'De sektevorming 
begint langzamerhand griezelig bedreigen
de vormen aan te nemen.' In De Waarheid 
wordt optimistisch geconcludeerd dat er in 
de CPN een meerderheid voor het ontwerp
program lijkt te bestaan. Toch kondigen 
zich in de kolommen van dit blad de nade
rende onweerswolken al aan. Een aantal 
bijdragen op de opinie-pagina pleit na
drukkelijk voor een hechte verbondenheid 
van het marxisme met de CPN. Daar wordt 
duidelijk iets anders mee bedoeld dan een 
'warmere' band met het marxisme. De 
Waarheid zelf constateert dat de positie 
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van het marxisme hét discussiepunt is op 
de CPN-conferenties. 
Een andere tijdbom wordt aangedragen 
door het vrouwenoverleg van de CPN, 
waarvan de leden een week voor het con
gres, volgens De Waarheid, met haar twin
tigen bijeenkomen om uit te spreken dat 
uitspraken over de financiering van ar
beidstijdverkorting (wel of niet met inleve
ren van loon) geschrapt moeten worden. 
Voor sommige leden van de groep zou 
afwijzen van amendementen in deze geest 
een breekpunt zijn, zo staat in De Waarheid 
van 30 januari. 

Het eerste congresweekend 

Wat velen gevreesd hadden gebeurde. De 
enorme papierzee die door het partijbestuur 
over de partij was uitgestort, de pakken 
met amendementen, de geringe mogelijk
heid tot georganiseerde en systematische 
discussie in de partij, dat alles moest wel 
tot moeilijkheden leiden. Alleen het partij
bestuur had het zonnige optimisme dat 
een paar honderd met elektronische hulp
middelen verrichte stemmingen en een 
mathematische verdeling van de spreektijd, 
de CPN op zondagavond 5 februari een 
nieuw programma zou bezorgen. De 
landelijke pers rende ademloos mee van 
delegatievergadering naar discussieruim
te. 

In het redactionele commentaar van de 
Telegraaf ontpopt zich een zeldzaam rabiate 
vorm van de meest zwarte reactie als het 
blad schrijft: ' ... dat de CPN het stadium 
van redeloosheid, radeloosheid en redde
loosheid heeft bereikt. Het feminisme
althans het feminisme zoals de communis
tische nieuwlichters zich dat voorstellen
is geen politieke of maatschappelijke filo
sofie maar een modeverschijnsel. Een 
verzameling klachten, kreten en kalender
wijsheden die op de een of andere manier 
betrekking hebben op de positie van de 
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vrouw en hoofdzakelijk opvallen door de 
verongelijkte toon waarop zij onder de 
aandacht van het publiek worden gebracht.' 
Het Nieuws van de Dag gooit er nog een 
schepje bovenop: 'Maar het feminisme 
naast het marxisme? Wat een afgang voor 
een partij, die altijd bij uitstek een mannen
partij is geweest. ( ... )Maar de rechtgeaarde 
communist, niet gewend aan vrouwelijke 
invloeden zal zich in arren moede afvragen 
wat het feminisme kan toevoegen aan de 
strijd om de verbetering van het eco
nomisch lot van de arbeider en zeker aan 
de doorwrochte ideeën van hun grote 
leidsman.' (Marx.) 

De rechtgeaarde communist vraagt zich 
veel af, maar heeft zeker geen vrouwvijan
dige adviezen nodig van degenen die zich 
al sinds jaar en dag tot hoogste taak hebben 
gesteld het communisme te bestrijden, en 
nu hun teleurstelling nauwelijks kunnen 
verbergen over het uitblijven van een 
scheuring in de CPN. 

Serieuzere commentaren vinden we onder 
de kop 'CPN dreigt hoofd zonder lijf te 
worden' in de Volkskrant. 'Vernieuwers 
kunnen er na zondag op wijzen dat hun 
beweging, die tijdens het congres van 
1982 al gestalte kreeg, geen halt is toege
roepen en ook in het nieuwe ontwerp-pro
gramma tot uiting zal komen. ( ... ) Voor de 
partij als geheel lijkt hun overwinning 
echter dodelijk. De tegenstellingen, die 
met het wazige grondslag-compromis in 
ieder geval naar buiten toe enigszins toe
gedekt leken te kunnen worden, zijn de 
afgelopen weekeind nog verder verhard. 
En een partij, waarin bij de stemming over 
het marxisme als exclusieve grondslag het 
aantal voorstemmers met 318 slechts 
weinig achterblijft bij de tegenstemmers 
(396) kan zich geen permanente polarisatie 
veroorloven.' Verder heet het: 'Politiek 
heeft de CPN alleen een overlevingskans 
als ze meer dan zondag het geval was, 
haar grote minderheden de kans geeft 
adem te blijven halen en niet te verstikken 
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in het grote gelijk van de vernieuwers.' 
Het partijbestuur heeft in de afgelopen 
maanden steeds nadrukkelijk als zijn me
ning uitgesproken dat het ontwerp-pro
gram verenigend in de partij zou werken. 
Dat is in ieder geval niet de indruk die de 
partijleiding naar buiten toe heeft weten 
over te brengen, ondanks de bewering van 
de voorzitter van de partij dat het program 
te veel op zijn partij-interne merites wordt 
beoordeeld en te weinig als document 
naar buiten toe. De NRC denkt er als volgt 
over: 'Het partijbestuur van de CPN heeft 
zich door deze polarisatie in een onmoge
lijke positie laten manoeuvreren. Het moet 
kiezen maar wil dat moment zo lang mo

gelijk uitstellen.' 
lgor Cornelissen van Vrij Nederland heeft 
de CPN altijd als een oogappel gekoesterd, 
maar dan wel naarstig zoekend naar rotte 
plekken. In VN van 11 februari geeft hij zijn 
zoveelste, weer volledig nieuw getoonzette 
schets van de geschiedenis van het Neder
landse communisme. Daarin maakt hij de 
volgende opmerking: 'Marxisme en femi
nisme als inspiratiebronnen op één lijn. 
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Zou ik om bewijzen mogen vragen? En dat 
dan wel naar beide kanten. Want wat heb
ben de Nederlandse marxisten, wat hebben 
de Hollandse feministen de laatste vijf, tien 
jaar voor verhelderende analyses geschre
ven, die een nieuw inzicht geven op de 
samenleving? Het tragische van de neer
gang van de Nederlandse communisten is 
niet dat er een afgrond bestaat tussen 
theorie en praktijk, ook niet eens, dat de 
CPN nauwelijks meer een politieke factor 
is, het is de constatering dat de kapitalisti
sche praktijk van massa-ontslag en uit
zichtloosheid beantwoord wordt met gela
tenheid en apathie. De CPN heeft zich ter 
linkerzijde niet ontwikkeld tot een reëel al

ternatief...' 
Men hoeft zich niet al te druk te maken 
over deze opmerking. Maar de vingerwij
zing naar crisis en werkloosheid, naar de 
niets en niemand ontziende wijze waarop 
het kapitalisme wordt gereorganiseerd is 
blijkens de felle meningstrijd de opvatting 
van vele communisten. 

15 februari 1984 Johan Middendorp 
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Blijft linkse samenwerking 
een mythe? 

Toen hij nog voorzitter was van de cpn en 
werkte aan het eerste concept van het 
partijprogram, heeft H. Hoekstra eens 
opgemerkt dat het mogelijk moet zijn om 
over vernieuwing van de cpn te spreken
waarmee hij zowel de politiek als de orga
nisatie van de partij bedoelde- zonder de 
opheffing van de cpn aan de orde te stel
len. 
Zijn gedachten gingen hierbij waarschijnlijk 
naar het jaar 1945, toen in die verwarrende 
maanden rond de bevrijding, een diep
gaand debat speelde over een wezenlijke 
vernieuwing van het Nederlandse commu
nisme. De 'vernieuwers' uit die dagen 
stelden het bestaan van een zelfstandige 
communistische partij niet als een 'conditio 
sine qua non', hetgeen hen door de tegen
standers van vernieuwing op de beschuldi
ging van 'opheffers van de partij' is komen 
te staan. Als gevolg van deze 'contradictoir' 
geformuleerde tegenstelling, ging het 
debat niet meer over vernieuwing, maar 
over opheffing. En in dat debat heeft de 
vernieuwing het loodje gelegd. 
Deze situatie lijkt als de bekende druppels 
water op het huidige debat in de cpn, 
waarbij elk afzonderlijk item van het 'ver
nieuwings-program' door de tegenstanders 
wordt vertaald als een stap naar opheffing. 
In dit artikel zal jk sterk generaliseren, 
omdat nuancering naar de verschillende 
posities in het huidige debat voor mijn 
'centrale stellingen' niet nodig is, wat dus 
niet wil zeggen dat ik deze nuances ontken 
of deze zou willen onderschatten. Boven
dien zal ik in dit artikel 'linkse samenwer
king' bespreken als was het een 'doel op 
zich', maar ik ben uiteraard van mening 
dat linkse samenwerking een 'middel' is 
om politiek mee te bedrijven. 

Dialectiek en vijanddenken 

Ik ben ervan overtuigd dat een politieke 
theorie, noch een politiek program, geheel 
vrij van 'contradicties' is te maken (denk 
alleen al aan de tegenstellingen tussen 
doelen of belangen op korte en op lange 
termijn), maar de communistische bewe
ging heeft het zichzelf wel héél erg lastig 
gemaakt met innerlijke tegenstrijdigheden. 
Voor een deel komt dit, denk ik, door dat 
het marxisme in communistische gedaante 
nog steeds wordt overwoekerd door vroeg
negentiende eeuwse hegeliaanse dialec
tiek. De denkwijze dat de hele wereld met 
alles erop en eraan bestaat uit noodzakelijke 
en onverzoenlijke tegenstellingen. Deze 
dialectiek toegepast op Marx' theorie van 
de geschiedenis en de produktieverhou
dingen, brengt begrippen en opvattingen 
voort, die we nu kunnen karakteriseren 
met de term 'vijanddenken'. Maar ook 
andere wereldbeschouwingen en geloofs
overtuigingen leiden hieraan: wetenschap
pen, maatschappijvormen, mensen met 
hun opvattingen en handelen worden 
ingedeeld naar 'goed' en 'kwaad'. Het is óf 
het een, óf het ander. 
Het is dit denken dat ook gemakkelijk kan 
ontaarden in allerlei superioriteitsgevoe
lens. Het socialisme is goed en het kapita
lisme is slecht. Een communist is goed, 
een niet-communist is een anti-communist 
( Hegels these-antithese) en kan niet deu
gen. Maar ook een christen is goed en een 
niet-christen al snel de antichrist. De Euro
peaan is beschaafd en de niet-Europeaan ... 
enz. 
Steeds meer mensen keren zich af van het 
denken in absolute tegenstellingen en ook 
steeds meer communisten doen dat. In de 
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wetenschappen speelt het 'dialectische' 
denken nagenoeg geen rol meer en in de 
filosofie zijn andere stromingen ontstaan 
die invloed uitoefenen en waarin een 'di
alectische' beschouwingswijze als achter
haald wordt beschouwd: het levert geen 
nieuwe gezichtspunten meer op en kan 
onze kennis noch verdiepen, noch verbre

den. 
Eén van de problemen voor communisten 
is evenwel, dat 'hun' theorie (het marxisme) 
nog altijd uitgaat van die absolute tegen
stellingen, die in de werkelijkheid zouden 
moeten bestaan. Dit geldt, tussen twee 
haakjes, ook voor enkele radicale feministi
sche stromingen, die even 'contradicto
risch' denken, maar dan niet in klassen, 
maar in seksen. Wat dit betreft, heeft het 
programdebat op het congres meer con
tinuïteit te zien gegeven, dan velen uit de 
tegenover elkaar staande stromingen den
ken. 
Bij het beoordelen van maatschappelijke 
verschijnselen en politieke vraagstukken 
zullen cpn-ers in het algemeen dus uitgaan 
van een dialectisch denkschema. Maar dat 
voldoet meestal niet. Enerzijds omdat de 
,werkelijkheid gecompliceerder is dan zo'n 
schema mogelijk maakt, anderzijds omdat 
de meeste mensen, ook onze 'bondgeno
ten', veel genuanceerder tegen veel zaken 
aankijken. Tegen de tijd dat wij dat ook 
doen, al of niet 'gedwongen' door bondge
nootschappelijke overwegingen, hebben 
we al een achterstand opgelopen, die onze 
politiek ongeloofwaardig maakt. Bovendien 
wordt onze politiek om die reden zuiver 
opportunistisch. Wij kunnen er namelijk 
geen theoretische of principiële rechtvaar
diging voor geven, omdat onze 'theorie' 
alleen dialectische contradicties toelaat. 

Eenheid arbeidersklasse 

Eén van de problemen die hieruit voortko
men is het vraagstuk van de 'eenheid van 
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de arbeidersklasse'. Hoe je het ook wendt 
of keert, in de marxistische theorie is het 
begrip 'arbeidersklasse' essentieel en 
onmiddellijk verbonden aan de loonafhan
kelijkheid van een kapitalistenklasse. Het 
reyolutionaire karakter van de arbeiders
klasse kan alleen aangetoond worden 
indien de kapitalistenklasse nagenoeg alle 
produktiemiddelen bezit en tevens, in prak
tisch alle opzichten, de heersende klasse 
is. Welzijnswerkers, gezondheidswerkers, 
onderwijskrachten, vrouwen, ambtenaren, 
enz. het zijn met de beste wil van de wereld 
geen arbeiders, maar hooguit bondgenoten 
in de strijd. Het lastige is dat het er zoveel 
worden en het eind niet in zicht is (crisis of 
geen crisis). 

Daartegenover neemt het aantal arbeiders 
in strikte zin steeds meer af en het ziet 
ernaar uit dat over enkele tientallen jaren 
het overgrote deel van wat nu 'industrie' 
heet geheel is gerobotiseerd, evenals grote 
delen van de commerciële dienstverlening 
zullen zijn geautomatiseerd. Arbeidstijd
verkorting zal dit proces temperen, maar 
niet kunnen stoppen. De arbeidersklasse, 
zoals Marx die zag en analyseerde, is bezig 
te verdwijnen. De kans om in West-Europa 
revolutie te maken in Marxse zin heeft zij 
voorbij laten gaan. Het zij zo. 
Maar dit betekent niet dat de rol van de 
arbeiders is uitgespeeld. Evenmin als de 
rol van boeren is uitgespeeld, ook al zijn 
die geen dominerende klasse meer, hetzij 
als onderdrukkers, hetzij als onderdrukten. 
Het begrip 'klasse' zoals Marx dat zag is 
trouwens weinig geschikt meer om de 
huidige positie van groepen als arbeiders, 
ambtenaren, trendvolgers, uitkeringsge
rechtigden, middenstanders, enz., te defi
niëren. Daarvoor is het begrip enerzijds te 
beperkt en anderzijds te 'polair', dat wil 
zeggen, uitsluitend in tegenspraak tot de 
klasse der kapitalisten bepaald. Ik heb er 
daarom geen behoefte aan om welke 
maatschappelijke groep dan ook een nieu-
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we revolutionaire klasse te noemen in de 
klassieke betekenis van deze woorden. Dit 
houdt niet in dat er geen 'revoluties' zullen 
zijn in de zin van radicale maatschappelijke 
omwentelingen. De 'industriële revolutie' 
is zeker een échte revolutie en de Oktober
revolutie ook! Maar evenzeer is de politieke 
democratie zoals die in West-Europa vorm 
heeft gekregen als een parlementaire, 
democratische rechtstaat, een maatschap
pelijke revolutie. 
Nu deze bestaat is de democratische weg 
op zichzelf niet revolutionair; de vraag is of 
er langs en met behoud van die weg, revo
lutionaire veranderingen zijn teweeg te 
brengen. Beëindiging van de onderdruk
king van de vrouw is méér dan een hervor
ming. Opheffing van het patriarchaat moet 
revolutionair genoemd worden. Drastische 
arbeidstijdverkorting is zeker een hervor
ming, maar afschaffing van loonarbeid als 
maatschappelijke, economische en cultu
rele grondslag en als beginsel, mag toch 
wel revolutionair worden genoemd, even
als de omverwerping van het gezin als 
hoeksteen van de samenleving en de zich 
doorzettende individualisering naar álle 
mensen en naar elke maatschappelijke sec
tor. 
Dit zijn utopische gedachten, maar tevens 
processen die gaande zijn, geanalyseerd 
en gepolitiseerd moeten worden. 
In de marxistische opvatting dient de ar
beidersklasse als eenheid te worden be
schouwd. Maar geldt dat ook voor de 
organisaties van de arbeidersklasse? 
Met dat vraagstuk heeft vooral Lenin zich 
beziggehouden en het antwoord dat hij 
geeft is kortweg: ja, maar niet onder alle 
omstandigheden. Hij maakte daarin een 
onderscheid naar de politieke organisatie 
en de vakbandsorganisatie van de arbei
ders. De vakbonden moeten alle arbeiders 
omvatten, maar de partij mag alleen de 
meest ervaren, bewuste en revolutionaire 
kaders organiseren. De partij als voorhoe
de. Dat de partij klein is, is geen bezwaar, 
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mits zij maar in staat is om op de juiste 
momenten de massa op de been te bren
gen. 
Ik zal hier geen resumé trachten te geven 
van de geschiedenis van de cpn in het licht 
van de opvattingen van Lenin. Wel mag 
vermeld worden dat de partij er vroeg bij 
was. In 1909, nu 75 jaar geleden, scheurde 
het 'revolutionaire' stuk van het 'reformis
tische' deel en sinds die tijd heeft het idee 
van een 'hereniging' de gemoederen meer 
dan eens heftig beziggehouden. 
Los van de vraag of zo'n hereniging alleen 
toelaatbaar is onder de voorwaarden van 
Lenin, is het debat over 'hereniging' op 
zichzelf legitiem! Niemand heeft het recht 
om een herenigingsdebat bij voorbaat te 
belasten met termen als 'liquidationisten' 
(partij-opheffers). Een 'herenigingsdebat' 
in deze tijd kan mijns inziens niet meer tot 
'object' hebben, de arbeidersklasse in 
strikte zin, maar een politiek program, 
waar verschillende lagen en groepen men
sen uit de bevolking zich op kunnen ver
enigen. Niet in de eerste plaats als groep, 
of als lid van een groep, maar als een 
zelfstandig en mondig individu. 

Nog een communistische partij? 

Is vernieuwing van de cpn mogelijk zonder 
te praten over opheffing van de partij? Als 
het om wezenlijke vernieuwing gaat, dus 
niet om meer of minder vergaande aan
passingen van de politieken/of de organi
satie van de partij, dan is de vraag naar de 
bestaansgronden van de partij niet meer te 
vermijden. Die vraag is dan zelfs noodza
kelijk geworden. Waren het niet vooral de 
wat oudere leden die bij de discussies over 
het eerste program-ontwerp de vraag 
opwierpen 'waarin de cpn nu nog verschil
de van de pvda?'. 
Goede vraag! En het valt beslist niet mee 
om daarop een antwoord te geven. Henk 
Hoekstra heeft op deze vraag wel eens 
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geantwoord dat de cpn met haar 'coalitie
politiek' de weg naar een Nederlands so
cialisme wil gaan en daarin verschilt van 
de sociaal-democratie. Dit antwoord is 
stellig juist, maar draagt een paradox in 
zich. Want stel dat de pvda inderdaad 
bereid zou zijn om met de cpn (en anderen) 
een politiek te voeren voor diepgaande 
hervormingen en dat is toch de bedoeling 
van de coalitiepolitiek, dan vervalt het 
genoemde verschil tussen beide partijen. 
En als de pvda daartoe niet bereid is, dan 
faalt de conceptie van de coalitiepolitiek. Ik 
wil straks proberen een ander antwoord 
op deze cruciale vraag te geven. Maar de 
vraag zèlf is een direct gevolg van de ver
gaande aard van het vernieuwingsdebat in 
de cpn en het heeft geen zin muren van 
taboes op te werpen. Inmiddels is bijna 
iedereen het erover eens dat de partij geen 
doel op zichzelf is, maar een middel tot 
maatschappijverandering. Het zou dan wat 
onvolwassen en inconsequent zijn om de 
vraag te willen verhinderen wat er gebeurt 
als je het éne middel vervangt door een 
ander, of beter, hetzelfde middel van het 
éne merk (de politieke partij) vervangt 
door een ander, terwijl het doel, een vre
delievend, humanitair, feministisch en 
democratisch socialisme, onveranderd 

blijft. 
En wat heeft het vernieuwingsproces in de 
cpntot dusver opgeleverd? Afschaffing 
van het marxisme-leninisme als grondslag; 
het marxisme als 'inspiratiebron' naast 
andere, waaronder het feminisme met 
name genoemd. Afschaffing van het de
mocratisch-centralisme als model voor 
partijorganisatie. Verbreking van de banden 
met de Sowjet-Unie als 'zusterrelatie' en 
een breuk met de internationale commu
nistische beweging. Het 'socialisme' zoals 
dat in Oost-Europa, China en elders wordt 
vertoond wordt door de cpn niet alleen 
maar gekritiseerd, maar verworpen. En dat 
verwerpen geldt niet slechts als een model 
voor Nederland, maar als model voor de 
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landen waar het heerst. Dat is de uiterste 
consequentie van de geformuleerde steun 
aan democratische opposities in deze lan

den. 
In welk opzicht is dit nu nog een commu
nistische partij? Wel, als we het vergelijken 
met de andere communistische partijen, 
dan moeten we zeggen: in geen enkel 
opzicht! Maar als we de cpn vergelijken 
met zichzelf, met haar tradities en toe
komstverwachtingen, dan hoeft het niet 
een zichzelf opheffende breuk te zijn. Dan 
kan de cpntoegroeien naar een herdefi
niëring van haar verhouding als partij tot 
de andere linkse en progressieve partijen. 
Eindconclusies op dit moment zijn dan 
voorbarig. Zowel de conclusie dat de cpn 
zelfstandig moet blijven voortbestaan
tot in lengte der jaren- als dat de partij 
zich acuut zou moeten opheffen, of fuseren 
met wie dan ook. Maar het debat over de 
nabije toekomst van de cpn moet verder 
ontwikkeld worden en dat kan alleen als 
de verschillende opties en posities onbe
lemmerd kunnen optreden. Dit wordt ge
blokkeerd als mensen, die actief aan het 
debat deelnemen, worden gemarginali
seerd onder het motto dat 'zij niet repre
sentatief zijn voor de hele partij', zoals nu 
gebeurt. Dat heeft tot gevolg dat degenen 
die géén mening hebben, of deze verbor
gen houden, alle kader- en vertegenwoor

digende posities innemen. 

Proeftuin 

Terug naar de verhouding tot de pvda. 
Gelet op de huidige positie van deze partij 
in de Nederlandse krachtsverhoudingen
en niets wijst erop dat dit in de naaste 
toekomst zal veranderen- is de pvda de 
beslissende factor in de vraag of een coali
tiepolitiek, zoals de cpn voor ogen staat, 
zal slagen. Zonder pvda is dat vooralsnog 
ondenkbaar. Maar is dat andersom ook 
zo? Is een maatschappijhervormende 
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politiek van de pvdamogelijk zonder cpn? 
Zeker! Daaraan valt nauwelijks te twijfelen. 
Alle hervormingen die tot dusver hebben 
plaatsgevonden zijn eerder met tegenwer
king van, dan door samenwerking met de 
cpn tot stand gekomen. 
En de andere kleine linkse partijen? Moet 
de cpn mikken op een bilaterale samen
werking met de pvda, waarin de psp en 
ppr al of niet een rol spelen? Mij lijkt deze 
laatste lijn, die op dit moment de 'officiële' 
partijpolitiek schijnt te zijn, weinig realis
tisch. Ik zeg 'schijnt te zijn', want nergens 
heeft een andere explicatie plaatsgevonden 
van de wijze waarop de coalitiepolitiek 
wordt nagestreefd. 
Het past overigens in de cpn-traditie om 
strategische vraagstukken te ontwijken, 
althans om deze buiten de discussie in de 
partij te houden. Deze zijn een privilege 
van de partijleider(ster), die hooguit enkele 
vertrouwden informeel raadpleegt. In de 
partij en in het partijbestuur wordt dan 
quasi-diepzinnig gesteld dat dit soort zaken 
niet vooruit te bepalen is; dat het afhangt 
van de omstandigheden en krachtsverhou
dingen op het moment, en dat de actie 
beslissend is. Deze werkwijze laat teveel 
ruimte voor allerlei onduidelijke interne 
overwegingen en opportunistische motie
ven en moet verlaten worden. De cpn zal 
duidelijk en publiekelijk moeten aangeven 
welke strategie zij kiest en welke middelen 
daarbij worden gehanteerd. 
Het idee dat een coalitie van socialisten en 
communisten moet worden nagestreefd 
leeft al lang in de cpn. In Amsterdam is dit 
in het midden van de jaren zestig de inzet 
geworden voor de vorming van het college 
van B&W. Het woord 'proeftuin' van cpn
wethouder Harry Verhey markeerde toen 
de gedachte dat de samenwerking van 
socialisten en communisten de spil moest 
zijn waar progressief Nederland om be
hoorde te draaien. 
Dat dit in Amsterdam is gelukt kwam voor 
een deel door de politieke en bestuurlijke 
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bekwaamheden van Verhey, maar hing 
toch vooral af van de relatieve krachtsver
houdingen tussen pvda en cpn en de aard 
van de stedelijke problematiek, waar in
houdelijke compromissen in de loop der 
jaren logisch waren geworden. Daarbij 
mag niet uit het oog worden verloren dat 
Verhey een nieuwe conceptie heeft ontwik
keld waarin de gemeenten als 'bolwerken 
van de democratie' zouden komen te staan 
tegenover een centraliserende regerings
politiek, die in toenemende mate de belan
gen van internationaal georganiseerde 
kapitaalsgroepen zou gaan dienen in het 
licht van de opkomende EEG. Als gevolg 
daarvan zouden de gemeenten steeds 
meer in de verdrukking komen en het 
centrum van de politiek-economische 
activiteiten zou naar het Zuiden zakken, in 
casu naar Brussel. Achteraf gezien is deze 
visie in grote lijnen juist gebleken, zij het 
dat een te zwaar accent is komen te liggen 
op de internationale aspecten. De EEG als 
politiek ~tem in een gemeentepolitiek kreeg 
weinig steun, maar het 'gemeentebelang' 
als speerpunt tegen de regeringspolitiek is 
in Amsterdam rond de jaren 1965 tot 1980 
succesvol geweest. 
Los van de posities van psp en ppr, hebben 
de verkiezingen van 1977 elke hoop dat 
deze Amsterdamse proeftuin op landelijk 
niveau zou kunnen draaien, definitief de 
bodem ingeslagen. 

Een 'natuurlijke' regeringspartij 

Maar zelfs al zouden deze verkiezingen 
voor de cpn niet zó rampzalig zijn geweest, 
dan nog was het bij een 'ongewijzigd beleid' 
van de partij onmogelijk geweest om met 
de pvda op één lijn te komen. Daarvoor 
verschilden en verschillen de programma's, 
maar vooral de richting waarin beide par
tijen oplossingen zoeken voor actuele 
politieke problemen teveel. 
Wil de 'coalitiepolitiek' werkelijk serieus 
worden genomen, dan zal de cpn niet 
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zozeer water in de wijn moeten doen, als 
wel veel meer de nadruk moeten gaan 
leggen op programmatische en strate
gische kwesties van de korte en middel
lange termijn. In de trant van: wat is rede
lijkerwijze haalbaar, met inzet van alle 
beschikbare krachten en met inachtneming 
van alle omstandigheden, op een termijn 
van ongeveer vier jaren; en wat de volgen
de vier jaar? En: wat zou de cpn gedaan 
hebben als zij regeringsverantwoordelijk
heid had gedragen? 
Behalve politiek-inhoudelijke verschillen, 
spelen politiek-strategische problemen een 
hoofdrol. De pvda beschouwt zichzelf als 
een 'natuurlijke' regeringspartij. Het lastige 
in een parlementair-democratisch land is 
dan dat je moet zorgen een numerieke 
meerderheid te behalen aan zetels in het 
parlement, dan wel zó groot te worden dat 
je niet genegeerd kan worden en alleen in 
uitzonderlijke omstandigheden buiten een 
regering blijft. 
Zelfs al zou het de pvda onverschillig zijn 
met wie zij een regeringsmeerderheid 
haalt, dan nog is de kans op een linkse 
meerderheid veel kleiner dan op een recht
se. Zo liggen de zaken in dit land. 
En wie de pvda zo gaarne verwijt dat zij 
buigt voor rechtse eisen, zou zichzelf kri
tisch moeten nakijken op de vraag hoe het 
nou eigenlijk komt dat links van de pvda 
zo klein blijft. Eén van de factoren die daar 
nu toe bijdragen is de klein-linkse ver
deeldheid. En deze verdeeldheid doet 
steeds meer mensen vragen naar de rede
nen voor de klein-linkse verscheidenheid. 
Waarom? 

Naar elkaar toegroeien 

Niemand ontkent dat klein links naar elkaar 
toegroeit. Wat houdt dit in? Dat 'naar elkaar 
toegroeien' betreft de volgende terreinen. 
Ten eerste de politieke prioriteiten. Dat 
geldt oorspronkelijk de vredesstrijd, maar 
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tegenwoordig ook de sociaal-economische 
strijd, al liggen er accentverschillen. Ten 
tweede het werkterrein. De waardering 
van het buitenparlementaire gebeuren is 
van dezelfde orde; de waardering van het 
parlementaire en bestuurlijke werk is ver
schillend, maar niet zo principieel. De psp 
gaat hierover opnieuw congresseren. Ten 
derde de doelstellingen. In hun visie op de 
huidige en een toekomstige maatschappij 
zitten geen onoverbrugbare verschillen. Er 
zijn wel verschillende prioriteiten. Zo legt 
de cpn een accent op sociaal-economische 
vraagstukken en de ppr op ecologische. 
Ten vierde de sociale samenstelling. Al
hoewel hier niet veel over bekend is, is er 
geen reden meer om aan te nemen dat 
deze nog erg uiteen zal lopen. Ten vijfde 
de tradities. De cpn is van oudsher een 
arbeiderspartij met een accent op het werk 
en de actie in bedrijven. Beide elementen 
hebben echter helaas (!) aan betekenis 
ingeboet. De psp is van oudsher een partij 
waar het radicaal-pacifistische element de 
boventoon voerde. Maar ook dit geluid is 
wat zwakker geworden ten opzichte van 
andere ontwikkelingen bij deze partij. De 
ppr is niet van 'oudsher'. De christelijke 
oorsprong heeft deze partij snel vergeten 
en zij heeft zich in rood-groene richting 
verder ontwikkeld. Een periode meeregeren 
met de pvda heeft frustraties achtergelaten, 
maar het is geen ziekte geworden. 
Alle drie partijen kennen een 'fundamenta
listische' stroming; een stroming die koste 
wat het kost wil vasthouden aan de eigen 
identiteit, wat dat ook moge zijn en koestert 
een wereld/maatschappijbeschouwing die 
terwille van die identiteit extra wordt opge
dirkt. 
Alle drie partijen kennen nu een stroming 
die de eigen club ter discussie stelt, hecht 
wil samenwerken en op termijn een of 
andere vorm van samengaan niet uit de 
weg gaat. Deze stromingen hebben elkaar 
gevonden in de 'linkse doorbraak' en daar 
hebben zich vele politieke 'daklozen' bijge-
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voegd. Opvallend veel uit de kring van de 
vakbeweging. 

Verhouding tot Moedertje Rusland 

Acht jaar lang hebben Verhey en ik lange 
dinsdagen en vrijdagen naast elkaar geze
ten in vergaderingen van het college van 
B&W,die soms spannend, maar vaak nogal 
saai waren, samen zachtjes zitten smoezen. 
Hij wees er telkens op dat beslissend voor 
de cpn de verhouding tot de pvda was; 
een probleem dat de partij naar zijn oordeel 
schromelijk verwaarloosde om diepgaand 
te analyseren. Ik heb nu door, meen ik, 
waar hij op doelde. De cpn is in die 75 jaar 
nooit veel verder gekomen dan zichzelf te 
zien als niet-pvda, niet-reformistisch en 
vice versa: de sociaal-democratie als anti
communistisch. De partij is blijven steken 
in een Oedipus-complex. De problemati
sche verhouding van de cpntot Moedertje 
Rusland past wonderwel in dit beeld, even
als de weerzin tegen extern gezag. 
De politieke concepten van de cpn zijn 
vaak maar half ontwikkeld geweest, zoals 
de autonomie-politiek van de jaren zestig, 
de anti-monopolistische eenheidspolitiek 
uit de jaren zeventig, en nu de coalitiepoli
tiek van de jaren tachtig. Scherp stak daarbij 
af de hardheid en felheid ten opzichte van 
de pvda. Zoals de nog steeds moeilijk te 
verteren bikkelharde en frontale oppositie 
die de cpn ging voeren tegen het kabinet
Den Uyl, nadat de partij een constructieve 
oppositie had aangekondigd. Dit kan toch 
moeilijk alleen uit penisnijd verklaard wor
den, alhoewel psychologische factoren 
natuurlijk sterker worden naarmate de 
politieke concepten zwakker zijn. 

Al met al heeft de partij de afstand tot de 
pvda in de loop der jaren zover opgerekt, 
dat 'hereniging' een fictie was geworden. 
Niemand hoefde zich druk te maken, dat 
die 'eenheidspolitiek' werkelijkheid zou 

99 

worden. Daarom valt het nauwelijks op als 
Marcus Bakker aan de vooravond van het 
28e congres in de krant zegt dat 'hij zich 
een fusie met de pvda kan voorstellen' 
(Leeuwarder Courant dd. 13-11-'82). Het 
idee is zó onrealistisch dat niemand op het 
idee komt om 'liquidationist' te roepen. 
Maar als enige tijd later het 'doorbraak'-ini
tiatief wordt genomen, staan grote delen 
van de partij op de achterste poten en 
verklaart Bakker zich vóór een zelfstandige 
(en bovendien marxistische) cpn (zie de 
'Oproep aan de leden van de CPN'). 

Klein links vermorzeld 

Ik denk dat op dit moment de belangrijkste 
reden van de Doorbrekers voor hun initi
atief, de behoefte is om Radicaal Links als 
zelfstandige factor in de politiek die wat in 
de melk te brokkelen heeft, te handhaven. 
Deze factor dreigt te verdwijnen. Zowel 
kwantitatief als kwalitatief. De kleine linkse 
partijen staan in wezen buiten het debat 
over de grote vraagstukken van deze tijd 
en zelfs als er gedemonstreerd moet wor
den, vormt hun aanhang niet meer het 
leeuwendeel van de demonstranten. Het 
buitenparlementaire strijdterrein, waar 
klein-links tot voor kort domineerde, is ook 
al grotendeels 'verloren' gegaan aan auto
nome bewegingen, die zich terecht niet 
wensen te liëren aan enige politieke partij. 
Klein Links is de facto vermorzeld tussen 
de bewegingen en de sociaal-democratie. 
De nuances tussen deze partijen spelen 
geen rol in vraagstukken waar zowel de 
oude (bijv. de vakbeweging) en de nieuwe 
bewegingen voor staan. Het zal de mensen 
die demonstreren tegen de raketten een 
zorg wezen dat de psp iets pacifistischer is 
dan de cpn. Het zal de FNV-ers die staken 
tegen het kabinetsbeleid siberisch laten 
dat de cpn arbeidstijdverkorting tot 25 uur 
met behoud van loon wil en de ppreen 
basisinkomen voor iedereen. 
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Het zijn dit soort onderlinge verschillen, 
die teweeg brengen dat deze partijen elkaar 
in de politieke arena neutraliseren en af
zonderlijk geen machtsfactor meer kunnen 
zijn. De pvda hoeft klein links niet tegen 
elkaar uit te spelen. Klein links doet het zelf 
wel. Samenwerking van de kleine linkse 
partijen ligt voor de hand. Samenwerking 
in ieder geval op strategisch en tactisch 
gebied. Dit is mogelijk als er voldoende 
overeenstemming is over de maatschap
pelijke doelstellingen op middellange 
termijn. In feite bestaat dat reeds. 
De vraag in hoeverre diepgaande strate
gische samenwerking consequenties heeft 
op organisatorisch gebied, is niet één-twee
drie te beantwoorden. Het vormen van 
gezamenlijke fracties in het Europarlement 
en hopelijk ook de volgende keer in de 
Tweede Kamer, zal een of andere vorm 
van federatie wel noodzakelijk maken. Er 
moeten dan platforms komen om diep
gaand met elkaar te praten over de grond
slagen en doelstellingen van de politieke 
samenwerking, de wijze waarop interne 
compromissen tot stand komen. Henk 
Hoekstra sprak onlangs in een interview in 
De Waarheid over de mogelijkheid van 
een confederatie. 

Na het congres 

Ik had de hoop dat ik dit artikel zou kunnen 
afsluiten nà het cpn-programcongres, 
zodat iets gezegd kon worden over het 
amendement op hoofdstuk VIII, dat pleit 
voor een keuze uit de verschillende strate
gische mogelijkheden binnen de coalitie
politiek. 
Dit houdt niet in dat het programcongres 
die keuze zèlf al maakt, maar uitspreekt dat 
het volgende gewone congres dit zal moe
ten doen. Zo'n uitspraak draagt het partij
bestuur op het strategiedebat voor te be
reiden. 
Natuurlijk hopen de voorstanders van een 

linkse doorbraak dat het congres in gunsti
ge zin besluit, maar ik wil nogmaals bena
drukken dat zij niet streven naar een 'over
val', een plotselinge meerderheid tot fusie, 
of iets dergelijks. Het gaat om het voorbe
reiden van een principebesluit dat de partij 
bereid is tot intensieve samenwerking en 
eventueel een vorm van samengaan met 
andere radicaal-linkse partijen. Dit is een 
proces dat een aantal jaren in beslag neemt 
en op een flinke meerderheid moet kunnen 
steunen. 
Mensen die dit debat alleen tegemoet 
treden met een beroep op de 'eigen identi
teit' van de cpn, wil ik eraan herinneren 
dat 'eigen identiteit' niet identiek is met 
zelfstandigheid. Het streven naar 'hereni
ging van de arbeidersklasse' is deel van de 
historische identiteit van de partij. maar 
houdt opheffing van haar zelfstandig be
staan in. Het streven van de 'linkse door
braak' betekent niet bij voorbaat het inle
veren van de zelfstandigheid van de partij. 
maar het onder het oog zien van de moge
lijkheid dat zo'n proces daarop uitloopt. Bij 
een confederatie behouden de partijen een 
nader te bepalen zelfstandigheid. 
Naar mijn mening is deze weg zeer geschikt 
om de inzet van de cpn een perspectief te 
geven dat politiek haalbaar en effectief kan 
zijn. 

Rudi v.d. Velde 
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Interview met Hassan Belghazi 

In 1983 werd door de regering-Lubbers, na veel tobben en met 
veel vertraging, de nota minderhedenbeleid uitgebracht. De 
noodzaak van het uitbrengen van dit beleidsstuk werd ingezien, 
toen duidelijk werd dat het overgrote deel van de buitenlanders 
niet naar hun land van oorsprong zouden terugkeren. Bovendien 
bleek dat deze migranten zich niet wilden neerleggen bij hun 
rechteloze bestaan in Nederland. 

De vaak heftige discussie over het minderhedenbeleid vindt 
plaats tegen de achtergrond van vreemdelingenhaat en snel om 
zich heen grijpend racisme, en een economische crisis die zeker 
voor deze minderheidsgroepen zeer hard aankomt. In het onder
staande interview met Hassan Belghazi worden enkele hoofdza
ken uit het minderhedenbeleid onder de loupe genomen. 
Hassan Belghazi is Marokkaan, publicist (o.a. een column in De 
Waarheid) en was werkzaam in het onderwijs. 

'Als je de rechtspositie van de buitenlanders 
zwak houdt, bevestig je het racisme.' ! , 

Vraag: Hassan, er wordt tegenwoordig 
ook door de regering erkend dat het over
grote deel van de buitenlanders in Neder
land zich blijvend hier zullen vestigen. Hoe 
zal dat in de praktijk gaan; integratie of de 
ontwikkeling naar een, wat wel genoemd 
wordt, multiculturele samenleving? 

Hassan: Ik wantrouw die nadruk die op de 
cultuur wordt gelegd. Er hebben in Neder
land altijd al verschillende culturen naast 
elkaar bestaan. Er wordt te weinig erkend 
dat het begrip cultuur dynamisch is, voort
durend aan veranderingen onderhevig. 

Verschillende culturen botsen op elkaar, 
waaruit weer een andere cultuur voortkomt. 
Dat geldt voor gereformeerden en katho
lieken, maar ook voor Nederlanders en 
hier naar toe gekomen mensen uit het 
gebied rond de Middellandse Zee. Er is 

dan ook duidelijk sprake van een migran
tencultuur die verschilt van de Turkse of 
Marokkaanse cultuur. 
Wel is er bij ons sprake van mensen die 
zich vastklampen aan hun eigen cultuur. 
Dit noem ik cultuurradicalisme, het is een 
manier om je te laten gelden in de maat
schappij om je heen en om je te verweren 
tegen de onderdrukking waar je het slacht
offer van bent. 

Toch moet je naar mijn mening de zaak 
andersom benaderen. Zolang de rechtspo
sitie van migranten nog zo slecht is, kunnen 
die culturen niet harmonieus naast elkaar 
leven. Zolang de rechtspositie niet gelijk
waardig is, zal de cultuur ook onderge
waardeerd worden. Je zult de ingebakken 
structuur van de Nederlandse samenleving 
moeten aanpakken, die zegt dat, als je als 
buitenlandse arbeider niet meer nodig 
bent, je vertrekken kunt. 
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Wat denk je dan van het feit dat overal de 
moskeeën als paddestoelen uit de grond 

schieten? 

Dat verschilt niet principieel van de vesti
ging van bijvoorbeeld een gereformeerde 

kerk in Limburg. 

En het onderwijs in eigen taal en cultuur, 
zoals dat met name in de grote steden in 
het lager onderwijs aan kinderen van mi
granten wordt gegeven? 

In het Nederlands onderwijs is de verzuiling 
ver vo01tgeschreden. Er zijn katholieke, 
gereformeerde en hervormde scholen die 
vaak ieder vanuit een andere optiek lesge
ven. Dus wat dat betreft past het wel in het 

Nederlands onderwijs. 
Het is natuurlijk toe te juichen dat kinderen 
van buitenlandse arbeiders hun eigen taal 
en cultuur leren kennen. Toch is er een 
dilemma. Deze ouders worden voor de 
keuze geplaatst óf enerzijds hun kinderen 
volledig het reguliere onderwijs te laten 
volgen, zodat er gaan achterstand ontstaat 
t.o.v. de Nederlandse kinderen. De lessen 
in eigen taal en cultuur moeten dan buiten 
schooltijd worden gevolgd, wat een extra 
belasting betekent voor deze kinderen. 
Anderzijds, als deze lessen binnen school
tijd plaatsvinden is de kans groot dat er op 
andere terreinen voor deze kinderen ach

terstanden ontstaan. 
Ik voel meer voor intercultureel onderwijs. 
Het is toch onvoorstelbaar dat een Neder
lands kind wel alles over de grootmachten 
de Verenigde Staten en de Sowjet-Unie 
krijgt te horen, maar niet geïnformeerd 
wordt over de landen en culturen waar de 
buren en andere kinderen in de klas uit 
afkomstig zijn I De Nederlandse overheid 
wil de structuur van het Nederlandse on
derwijs niet aanpassen. Je zou onderwijs 
in eigen taal en cultuur binnen het rooster 
moeten brengen, met als uitgangspunt dat 
niet alleen kinderen van buitenlanders 
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maar ook Nederlandse kinderen kennis 
moeten nemen van de achtergronden en 
de taal van niet-Nederlanders. Het uit
gangspunt moet zijn het wederzijds aan
vaarden en erkennen dat je van elkaar iets 

kunt leren. 
Dat moet dan wel gepaard gaan met een 
grondige 'zuivering' van de schoolboeken, 
waar weliswaar op een meer subtiele 
manier, de koloniale mentaliteit nog sterk 
aanwezig is. Als landen als Spanje of Ma
rokko als achterlijk worden afgeschilderd, 
wordt het zelfrespect van Spaanse en 
Marokkaanse kinderen aangetast, terwijl 
bij Nederlandse kinderen de basis wordt 
gelegd voor onverdraagzaamheid. 

Kun je zeggen dat buitenlanders zich zonder 
meer aan de Nederlandse wetgeving moe
ten houden of getuigt dat volgens jou van 
ethnocentriciteit? Voorbeelden zijn de 
naleving van de leerplicht en de familie
wetgeving. 

In Nederland is de wet iets heiligs, maar 
hij moet ook veranderlijk zijn. Als de om
standigheden veranderen, moet de wetge
ving zich aanpassen. Ik vind dat je de leer
plicht moet naleven omdat anders de 
positie van een grote groep buitenlanders 
nog kwetsbaarder wordt dan deze al is. 
Er zijn wel andere dingen waar je rekening 
mee moet houden. Trouwen en scheiden 
gaat in Marokko anders dan hier. Bij een 
scheiding wordt de vrouw daar onvoor
waardelijk voogdes. Hier is de positie van 
de vrouw kwetsbaarder. Ham zwakke posi
tie hier mag er niet toe leiden dat haar 
rechten niet gerespecteerd worden. 
De tijden zijn veranderd, de wetgeving 
loopt achter. Ze is niet meer geënt op de 
realiteit, namelijk de aanwezigheid van 
honderdduizenden buitenlanders waarvan 
de positie uiterst zwak is. 

Hoe komt het dat de buitenlanders zo 
slecht georganiseerd zijn? Welke rol zie je 
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voor de organisaties van buitenlanders 
weggelegd? 

De lage organisatiegraad van de buiten
landers heeft verschillende oorzaken. De 
buitenlanders zijn hier in eerste instantie 
naar toe gekomen voor een tijdelijk verblijf, 
om geld te verdienen om daarmee in eigen 
land weer een bestaan op te bouwen. 
Grote groepen denken dat nog steeds. Zij 
komen hier om te werken en te slapen en 
verder eisen ze geen plaats in de maat
schappij op. 
Verder is het zo dat de buitenlandse arbei
ders vooral geworven zijn op het platteland 
van Marokko en Turkije. De traditie van het 
opkomen voor gezamenlijke belangen 
kennen ze niet. Bovendien bestaat er een 
grote angst om zich te organiseren, wegens 
de onderdrukking waar vooral belangenor
ganisaties mee te maken hebben. 
Maar ook andere factoren spelen een rol. 
Al snel zijn er door de overheid instellingen 
opgezet die namens de buitenlanders 
optreden, hun belangen en hun welzijn 
behartigen. De eigen organisaties zijn 
daartegen uitgespeeld en hebben nauwe
lijks kansen gekregen om zich als belangen
organisaties waar te maken. 
Door de overheid zijn deze organisaties 
nooit als volwaardig erkend. Er is altijd wel 
een Nederlandse ambtenaar die namens 
jou mag praten. Ook een buitenlander die 
hooggeschoold is, moet zich bescheiden, 
onderworpen opstellen om iets gedaan te 
krijgen. En als je achterban merkt dat alleen 
maar resultaten geboekt kunnen worden 
als je een blanke voor je laat optreden, dan 
wordt de eigen organisatie al snel niet 
meer als belangrijk gezien. 

In de minderhedennota wordt een pleidooi 
gehouden om de hulpverlening zoals die 
geschiedt door categorale welzijnsinstellin
gen (bijvoorbeeld de landelijke federatie 
van welzijnsorganisaties voor Surinamers) 
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af te bouwen en onder te brengen bij alge
mene voorzieningen. Hoe zie jij dat? 

Het probleem is dat de categorale organi
saties vanuit de Nederlandse optiek zijn 
opgezet, en dat Nederlanders hoofdzakelijk 
het beleid bepalen, ook bij deze instellingen. 
Wat er nu gebeurt is een bezuinigingsmaat
regel waar de buitenlanders niets mee 
opschieten. Wat zou moeten gebeuren, is 
dat deze groepen zelf bij het beleid betrok
ken worden. Zo kan een beleid worden 
geformuleerd waar de achterban zich in 
kan herkennen en waarin een deel van hun 
cultuur en hun denken is gerealiseerd. 

Hoe sta je tegenover de nieuwe naturalisa
tiewetgeving? 

Het is belangrijk dat de mogelijkheid tot 
naturalisatie wordt vergemakkelijkt. Het 
brengt meestal voor de betrokkene een 
belangrijke verbetering van de maatschap
pelijke positie met zich mee. Weliswaar 
maken er nu nog weinig buitenlanders 
gebruik van, maar ik denk dat in de toe
komst de tweede generatie er meer gebruik 
van zal maken. 
Voor hen is het heel essentieel dat de 
mogelijkheid van dubbele nationaliteit 
blijft bestaan, omdat dit het bezoeken van 
het land van herkomst aanzienlijk verge
makkelijkt. Het is hypocriet dat in het huidi
ge voorstel Nederlanders in het buitenland 
wel een dubbele nationaliteit kunnen aan
houden en buitenlanders hier niet. 

Hoe sta je tegenover de ontwikkeling dat 
steeds meer buitenlanders naar het land 
van oorsprong willen terugkeren? 

De wens van terugkeer bij buitenlanders is 
groot, hoewel het niet altijd even reëel is. 
Elke vorm van oprotpremie is natuurlijk uit 
den boze. Maar wat wel belangrijk is, is dat 
er voor oudere werkloze buitenlanders die 
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geen enkele kans hebben om weer aan het 
werk te komen, de mogelijkheid wordt 
geopend om met behoud van uitkering 
terug te keren. Werkloze buitenlanders die 
ouder zijn dan 45 jaar komen hier niet 
meer aan de bak. Er zou met de betrokken 
instanties een regeling uitgewerkt moeten 
worden dat zij met behoud van WAO-uit
kering of ziekengeld terug kunnen keren. 
Het is natuurlijk een schandaal dat de 
terugkeer-projecten, zoals die door de NCB 
zijn opgezet, om zeep worden gebracht. 
De nu bestaande projecten vind ik te indi
vidualistisch en te incidenteel. Je zou 
meerdere buitenlanders in staat moeten 
stellen om coöperaties op te zetten. Be
langrijk is ook dat er een regeling komt 
voor de toegang op de EEG-markt. 

Er is sprake van een toenemend racisme in 
Nederland, gepaard gaande met sterke 
vreemdelingenhaat. Wat is volgens jou de 
oorzaak. Hoe zou je het racisme het beste 
kunnen bestrijden en wat is de rol van de 

overheid daarbij? 

Als je de berichtgeving leest, lijkt het wel 
of racisme iets van de laatste vijf jaar is. 
Dat is een wereldvreemd beeld. Het racisme 
heeft altijd bestaan, het is verankerd in de 
maatschappij. Racisme is onkruid, het 
groeit mee. Als je niets doet om het te 
bestrijden overwoekert het de oogst. 
Het verschijnsel racisme is niet iets banaals 
en het is zeker niet beperkt tot buurten met 
veel buitenlanders. Racisme bestaat op 
wereldschaal. Het is verbonden met de 
basis van de verhouding rijk-arm in de 
wereld. Het vindt weerklank op lager ni
veau. Het is als het ware smeerolie in het 
systeem. Waarom zijn Marokkanen en 
Turken hier naar toe gehaald om te werken 
en waarom zijn ze niet in staat om in het 
eigen land aan de slag te gaan? 
Racisme is overal, maar het wordt harder 
als de groepen die er door getroffen worden 
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kwetsbaar zijn. Dat werkt als een rode lap 

op een stier. 
Zolang de buitenlanders hier een slechte 
rechtspositie hebben, worden ze gezien als 
achterlijk, terwijl ze verlamd worden door 
de angst om uitgezet te worden. De Cen
trumpartij komt op radio en tv aan het 
woord en van de overheid hoor je geen 
weerwoord. Zwijgen betekent instemmen, 
denken velen, en op den duur geloven 
mensen het. Zelfs de schoolboeken ver
spreiden het beeld van achterlijke landen 

en volkeren. 
Het racisme verspreidt zich ontzettend 
snel. Je zult het bij de wortels moeten 
bestrijden: je moet de maatschappelijke 
structuur veranderen. Het feit dat je mensen 
zwak en weerloos houdt, bevestigt het ra

cisme. 
Als je sommige Nederlanders hoort, dan is 
het net alsof de buitenlandse arbeiders bij 
hun thuis te gast zijn. Dat beeld moet je 
veranderen. De buitenlandse arbeiders 
hebben hier onder bedroevende omstan
digheden keihard gewerkt, hun gezondheid 
versleten, belastingen en premies betaald. 
Zij hebben dat jarenlang verdragen en 
laten zich hun rechten niet meer afpakken. 

Moet je de Centrumpartij verbieden? 

Het is een partij met fascistische doelein
den. Deze partij had er niet mogen zijn. De 
eerste vraag is dan ook waarom heeft de 
overheid deze partij toegelaten, ondanks 
de wettelijke bepalingen die racistische 

propaganda verbieden? 
Het verbieden van een partij ligt bij veel 
Nederlanders zeer gevoelig. Je wordt 
gauw uitgemaakt voor anti-democraat. 
De Nederlandse overheid moet racistische 
en fascistische verschijnselen bestrijden en 
zeker niet legaliseren, zoals nu gebeurt. 

Dick Oudenampsen 
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Tijdschrift voor 
Vrouwenstudies Boekbespreking 

Sinds het vorige nummer halverwege de 
vierde jaargang (nummer 14) heeft het 
Tijdschrift voor Vrouwenstudies een andere 
opzet dan voorheen. Tot dan toe gaf het 
Tijdschrift een 'gevarieerd en kaleidaska
pies beeld van hetgeen er op het gebied 
van vrouwenstudies in Nederland gebeurt', 
zoals het in het redactioneel van dat num
mer stond geformuleerd. De opzet is nu 
dat er in een nummer een thema wordt 
uitgediept, maar dat zo'n thema niet per se 
het hele nummer hoeft te vullen. 
Het thema van nummer 15 is 'Vrouwen en 
porno' en daarnaast staat er nog een artikel 
in over Rotterdamse bewaarscholen
onderwijzeressen rond 1850, van de hand 
van Mineke van Essen. In deze bespreking 
zal ik alleen op de bijdragen aan de discus
sie rond pornografie ingaan. 

Pornografie 

De artikelen zijn geschreven vanuit een 
onvrede met het feministische pornodebat 
zoals dat tot op heden is gevoerd. De vraag 
wat porno nu eingenlijk is, werd bijvoor
beeld nooit gesteld.' Debora Meijers in 
'Pornografika. Overwegingen bij het femi
nistiese pornodebat' zegt hierover: 'Behal
ve dat woede mij de keel ging uithangen, 
kreeg ik steeds meer de indruk dat deze de 
blik vernauwt, terwijl het er toch juist op 
aan komt dat we goed uit onze ogen kijken.' 
Tijdens de Zomeruniversiteit voor Vrou
wenstudies heeft ze getracht te onderzoe
ken of het tentoonstellen van porno-objec
ten op zich ook zou leiden tot een andere 
betekenisgeving van de objecten. Maar het 
bleek dat de vrouwen die de tentoonstelling 

bezochten de objecten nog steeds zagen 
als porno-objecten en dus vrouwvijandig. 
De vraag die zij zich stelt is hoe het komt 
dat bepaalde objecten of beelden bestem
peld worden als zijnde pornografisch. In 
de meeste artikelen over porno wordt deze 
vraag niet gesteld, maar wordt er meteen 
overgegaan naar seksueel geweld in het 
algemeen. De beelden worden gezien als 
een directe afbeelding van de werkelijkheid: 
porno is slecht omdat de seks die erin 
vertoond wordt slecht is. Dat een beeld 
niet zomaar gezien kan worden als een 
afbeelding van de werkelijkheid toont 
Meijers aan met het voorbeeld van een 
roos. S. Griffin zegt in 'Pornography and 
silence' 2 dat elk symbool overeen komt 
met iets 'werkelijks'. Bijvoorbeeld: kijken 
naar een ontluikende roos doet je hart 
opengaan. Bij Griffin krijgt de roos deze 
betekenis niet binnen een bepaalde code 
(wat impliceert dat hij binnen een andere 
code een andere betekenis kan hebben), 
maar hij heeft hem blijkbaar altijd al.' 
Volgens Rosalind Coward 3 heeft een visueel 
beeld geen intrinsieke betekenis, de bete
kenis van het beeld wordt bepaald door de 
context en het gebruik van het beeld. 
Meijers vindt dat we moeten gaan zoeken 
naar de codes die beelden een bepaalde 
betekenis geven. 
'Wat we ten aanzien van een film, een 
voorwerp of een gebeurtenis ervaren 'zit' 

1. Zie ook het artikel over pornografie van Lioe Tan, 
in Pen C no. 3, maart 1983. 

2. S. Griffin, 'Pornography and silence. Culture's re
venge against nature', New York, 1981. 

3. R. Coward, 'Seksueel geweld en seksualiteit', in: 
K. Spaink (red.), 'Pornografie: bekijk het maar. 
Een politiek-feministiese visie op seksual"lteit', 
Amsterdam, 1982. 
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niet 'in' dat object, 'zit' ook niet 'in' onszelf 
als subject, maar resulteert uit de code 
waarin beide op een bepaald moment 
functioneren.' Deze codes liggen niet vast, 
maar wisselen steeds. 

Vrouwelijke seksualiteit 

Hanne Groenendijk buigt zich in 'Vrouwe
lijke seksualiteit uit het kader van de por
nografie' over het probleem dat er ook 
vrouwen zijn die opgewonden raken bij 
het zien van porno. Vaak wordt gezegd dat 
we hier maar geen aandacht aan moeten 
schenken, omdat het niet terzake doet of 
omdat deze vrouwen last hebben van 
zoiets als 'geïnternaliseerde onderdrukking' 
en nog niet weten wat haar ware seksuali
teit is. Zoals die ware seksualiteit van vrou
wen gedefinieerd wordt in feministische 
discussies komt het erop neer dat vrouwe
lijke seksualiteit alles is wat porno niet is. 
De identiteit van vrouwelijke seksualiteit 
bestaat dus uit kritiek op pornografie. 
Volgens Groenendijk bestaat er geen ware 
vrouwelijke seksualiteit, die nu nog onder
drukt is. 'Seksualiteit krijgt mijns inziens 
echter gestalte in een psycho-sociaal pro
ces, waarbij intra- en interpersoonlijke en 
maatschappelijke invloeden een rol spe
len.' 
Vrouwen die opgewonden raken door het 
zien van porno vertellen er vaak bij dat ze 
het verhaaltje erom heen op een eigen 
manier invullen en dingen weglaten die 
hen niet bevallen. Om te begrijpen hoe 
vrouwen porno bewerken zoekt Groenen
dijk aansluiting bij de theorie van Simon 
en Gagnol, die de begrippen 'seksueel 
script' en betekenisverlening gebruiken. 
Seksueel script wil zeggen dat je vanuit je 
cultuur een aantal basiselementen omtrent 
seksualiteit meekrijgt. Maar deze elementen 
worden door individuen op een eigen 
manier gerangschikt en krijgen zo een 
bepaalde betekenis. Je kunt dus zeggen 
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dat vrouwen bepaalde elementen uit het 
pornoscript halen en deze op eigen wijze 
rangschikken en er zo hun eigen betekenis 
aan geven. We moeten, volgens Groenen
dijk, de pornografie decoderen en reorga
niseren. 

De praktijken van porno 

Ook Karen Vintges pleit er in 'Porno: tekst 
in een kontekst' niet voor om pornografie 
maar helemaal af te schaffen. 
Net als Meijers betoogt Vintges dat beelden 
-dus ook pornobeelden-op zich niets 
betekenen. Zij wil onderzoeken hoe de 
praktijken van porno in relatie tot de beel
den betekenis produceren. 'Vrouwelijk 
bloot in mannencircuits, welke betekenis 
konstitueert het verschil tussen deze tekens 
(tekensystemen )?' Eén van de kenmerken 
van porno is namelijk dat het door mannen 
in collectief verband geconsumeerd wordt, 
in relatieve openbaarheid. 
In deze tekst-context-relatie wordt een 
oppositie gecreëerd tussen mannelijkheid 
en vrouwelijkheid via een reeks van waar
den: 

man- versus vrouw-zijn; 
aangekleed versus bloot zijn; 
in een groep zijn versus alleen (of met 
een klein aantal); 
lijfelijk aanwezig zijn en kunnen reage
ren versus niet lijfelijk aanwezig zijn en 
niet kunnen reageren; 
gemakkelijk onderuit zitten versus zich 
uitsloven; 
in het donker zitten versus in het licht 
etc. 

'Al deze verschillen constitueren de bete
kenis van mannelijkheid als macht, van 
kracht tegenover zwakte, van macht tegen
over machteloosheid, en in dit laatste- in 
de doorsnee-porno- gekoppeld aan 
vrouwen.' 'De betekenis van pornovoor
stellingen in deze kontekstpraktijken is dan 
ook die van mannelijke overheersing.' 
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Ze concludeert dat we de pornopraktijken 
waarin een machtsmonopolie van mannen 
bestaat aan moeten pakken en tegelijkertijd 
eigen, feministische pornopraktijken ere
eren, waarbij we heel goed gebruik kunnen 
maken van bestaand materiaal. 

Blote mannen 

Van een iets andere orde is het artikel van 
len Ang, zij gaat niet in op pornobeelden, 
maar op de 'sociale organisatie van kijklust'. 
Vrouwen en meisjes zijn meestal object 
van de blik, er wordt naar hen gekeken. 
Ang vindt objectivering en kijklust op zich 
niet erg, dit verbieden zou puriteins zijn. 
Wat vrouwen moeten doen is het recht 
opeisen om met plezier naar mannen te 
kijken. Veel kansen daarop worden hun 
niet geboden: alleen in de sport wordt zo 
nu en dan een mannenlichaam tentoonge
steld aan de blikken van vrouwen, maar 
deze lichamen zijn meestal in beweging, 
actief. Een man als kijkobject een passieve 
man, kan niet in onze cultuur waarin passi
viteit vrouwelijk is. 
Als je naar de poserende mannen in het 
Amerikaanse blad 'Piaygirl' kijkt vallen 
enkele dingen op: veel mannen zijn actief 
afgebeeld en de mannen in rustpositie 
hebben niets verleidelijks of uitdagends, 
wat vrouwen op die manier afgebeeld wel 
hebben. De blote mannen in 'Piaygirl' zijn 
ongeseksualiseerd, ze worden getoond als 
subject, niet als een anoniem object. Ze 
kijken je vriendelijk glimlachend aan en 
ook in de begeleidende tekst worden ze als 
persoon geïntroduceerd. Dit is niet het 
gevolg van weerstanden tegen het objecti
veren van mannen, maar van het feit dat 
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het vrouwen zijn die er naar kijken. Ang 
heeft 'Piaygirl' vergeleken met het homo
blad 'Biueboy'. De hierin afgebeelde man
nen zijn wel uitdagend en verleidelijk en 
moeten de seksuele fantasieën van de 
kijkers mobiliseren, terwijl dat in 'Piaygirl' 
gebeurt met romantische fantasieën. 
Ang vindt dat vormen van vrouwelijk 
voyeurisme, zoals het behangen van de 
slaapkamer met posters van Doe Maar, 
maar eens serieus genomen moet worden 
en dat onderzocht moet worden welke 
fantasieën op deze foto's geprojecteerd 
worden. 
Hoewel de artikelen niet allemaal even 
gemakkelijk leesbaar zijn, vooral dat van 
Meijers vond ik moeilijk toegankelijk, zijn 
ze de moeite waard voor verdere discussies 
over pornografie. Stellingen als 'Porno is 
seksueel geweld tegen vrouwen' zijn niet 
meer houdbaar, omdat beelden op zich 
geen vaste betekenis hebben. Aan porno 
wordt een bepaalde betekenis toegekend, 
maar hoe komt het dat juist deze betekenis 
eraan wordt toegekend? Via welke codes 
in onze cultuur verloopt zo'n proces? Vint
ges doet in haar artikel een poging zo'n 
proces te analyseren. Haar voorstellen zijn 
ook het meest concreet, zij geeft aan dat 
de huidige pornopraktijken niet kloppen en 
dat deze het doelwit van acties moeten 
zijn. Verder moeten we dus zelf na gaan 
denken over hoe porno vrouwvriendelijk 
gemaakt kan worden. Want, zoals Ang 
zegt, het verbieden van de kijklust, het 
verbieden van erotische beelden is een 
puriteinse positie. En ik zou niet willen dat 
het feminisme zich daar aan schuldig maak
te. 

Willy Hilverda 
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Boekbespreking 

'Arm, maar toch een rijk leven'. Dat was de titel die Theun Stui
venberg het boek meegaf, waarin hij in de vorm van een levens
verhaal tracht weer te geven hoe hij zijn actieve leven heeft 
beleefd. Theun Stuivenberg was na de oorlog voor de CPN 28 
jaar lid van de gemeenteraad van Enschede (waarvan van 1974-
1978 als wethouder); hij was vele jaren lid van het partijbestuur 
en van het districtsbestuur. Zijn boek kreeg in de publiciteitsmedia 
in Twente veel aandacht, en dat is heel begrijpelijk. 
Theun werd in 1916 geboren in Glanerbrug en woonde daar zijn 
gehele leven. Hij ging na zeven jaar lagere school op veertienjarige 
leeftijd naar de textielfabriek van Van Heek. Hij leerde het textiel
vak en nam deel aan de grote en grimmige textielstaking, die 
van december 1931 tot april 1932 duurde. 
Stuivenberg was een man van de praktijk, die de klassenstrijd 
leerde kennen en voeren. Onopgesmukt vertelt hij daarvan in 
zijn boek, waarvan we, enigszins bekort, het hoofdstuk overne
men dat vertelt van de poging hem, als wethouder, uit het linkse 
college van Enschede te wippen. 

Arm, maar toch een rijk leven 

Van 1974 tot 1978 links college in 
gemeenteraad Enschede 

Daar de CPN van mening is dat samen
werking noodzakelijk is om meer voor de 
massa te kunnen doen, hebben wij daartoe 
vele voorbesprekingen gehouden met de 
PvdA en de PPR. Na langdurige besprekin
gen over en weer werd er bij de gemeen
teraadsverkiezingen in 1974 zwaar aan 
gewerkt om een links College van B&W, 
bestaande uit PvdA, PPR en CPN, tot stand 
te brengen. 
Toen op 3 september 1974 de gemeente
raad moest worden gekozen, bleek dat een 
kleine meerderheid gehaald was en een 
linkse raad was een feit. De PvdA had 16 

zetels. de PPR 2 en de CPN 3. CDA, VVD en 
GPV hadden samen in de oppositie 18 
zetels. Hieruit bleek dat er maar een smalle 
basis was om de meerderheid in het Colle
ge van B&W te halen. 
De CPN had dus een sleutelpositie. 
De rechtse groeperingen waren des dui
vels; waakzaamheid was geboden, went 
elke gelegenheid zouden ze te baat nemen 
om de hele zaak tot ontploffing te brengen. 
Wij hadden met elkaar een goed werkpro
gramma tot stand gebracht. Alleen op 
twee punten had onze partij een voorbe
houd gemaakt en dat was ten eerste: we 
waren als CPN niet akkoord met een ver
hoging van de aardgasprijs zonder meer 
en ten tweede: er werd een voorbehoud 
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gemaakt over het tot stand komen van het 
Gewest Twente. Deze twee punten waren 
nooit door de CPN voor akkoord getekend. 

Toen ik namens de CPN in het College van 
B&W werd gekozen, wist ik waar het alle
maal om draaide en ook de PvdA en PPR 
wisten dat dit wel eens strijdpunten konden 
worden. De rechtsen zaten al op 't vinke
touw om hun slag te slaan. 
De eerste vier maanden ging het bijzonder 
goed en alles liep op rolletjes, totdat het 
beroemde stuk van de gasprijsverhoging 
(met maar liefst 36%!) aan de orde kwam. 

Toen dit stuk in het College werd behandeld 
(4 PvdA-wethouders, 1 PPR-wethouder en 
1 CPN-wethouder, alsmede een PvdA-bur
gemeester) waren alle wethouders vóór 
36% gasprijsverhoging, behalve de CPN
wethouder. Ik had laten aantekenen tegen 
te stemmen. Er kwam vergadering op 
vergadering om mij om te praten, toch 
voor te stemmen. 
Uiteindelijk kwam de zaak in de raad van 
Enschede ter behandeling. Ze konden ook 
moeilijk anders, want de landsregering 
had de gemeenten met dit stuk aardgas
verhoging opgezadeld. 
Toen de rechtse oppositie bemerkte dat ik 
als wethouder van de CPN een minder
heidsstandpunt had (dus tegen zou stem
men), vroeg het CDA schorsing van de 
raadsvergadering voor overleg met de 
fracties van de VVD en het GPV. Toen 
bleek dat ze het met de CPN-wethouder 
eens waren en ze stemden ook allemaal te
gen. 

De PvdA was erg ontstemd en wilde mij 
dwingen voor te stemmen, anders kwam 
er een motie van wantrouwen tegen mij. Ik 
heb toen gesteld, dat ze daar het recht niet 
toe hadden en dat ik als wethouder ook 
het recht had om ergens tegen te zijn, 
vooral omdat in het werkprogram al een 
voorbehoud was gemaakt door de gas
prijsherziening niet te ondertekenen. De 

109 

CPN wilde dit bekijken aan de hand van de 
nationale energiepolitiek. Luns heeft toen
tertijd als minister ervoor gezorgd dat onze 
nationale rijkdom, het aardgas, voor een 
habbekrats werd verkocht aan het buiten
land en aan de maatschappijen Esso en 
Shell. Die kregen de gelegenheid miljarden 
winst te maken en het Nederlandse volk 
moest het aardgas veel te duur betalen. 
Het College had het erover, dat Enschede 
met 2 miljoen gulden tekort opgescheept 
zou worden door mijn stemgedrag, en dat 
kon niet. 

Ik kon niet anders doen dan voet bij stuk 
houden en zeggen dat ik mij nergens op 
vast had gelegd. 
Toen de motie van wantrouwen op dat 
moment werd ingediend, was er een dood
se stilte in de raadszaal. De stemming 
vond plaats. Het bleek dat alleen de PPR 
twee en de CPN drie stemmen tegen die 
motie hadden uitgebracht. De andere 34 
raadsleden stemden voor. Dus mijn lot 
was bezegeld met 34 stemmen voor en 5 
stemmen tegen. Als alles volgens het 
reglement zou lopen, dan zou ik over 6 
weken ontslagen moeten worden. De 
indiener, de PvdA, moest dit doen, want 
de heer G. Nijhof had de motie ingediend. 

Maar het ontslag kwam niet, want dan 
hadden ze het hele linkse college om zeep 
geholpen en dat was niet de bedoeling. In 
het College van B&W werd uitgedacht dat 
het beter was om wethouder Fekkers van 
financiën nog eens met de minister te 
laten praten over wat er verder gebeuren 
moest. Er werd besloten de zaak opnieuw 
in de raad te brengen en weer te stemmen; 
daarbij werd gehoopt dat de CPN dan wel 
voor zou stemmen. 
Nu zijn wij als CPN-ers sterk principieel en 
stemvast Het is bij ons niet 'het kan vriezen, 
het kan dooien', maar wij weten altijd 
precies wat wij willen. Daar de aardgaszaak 
ons zwaar op de maag lag, was ons stand
punt overal bekend en ook nooit onder 
stoelen of banken gestoken. Toen het stuk 
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voor de tweede maal in de raad kwam, 
bleek dat er toch wel wat veranderd was, 
namelijk de oppositie van rechts stemde 
nu we/ voor de aardgasverhoging. Alleen 
de driemansfractie van de CPN hield de 
poot stijf en stemde tegen. 
Voor mij was er ook wat veranderd, want 
het stuk was nu aangenomen en het drei
gende tekort van twee miljoen gulden was 
dus niet meer aanwezig. Ik zat nog steeds 
opgescheept met de motie van wantrou
wen, die mij met politieke stunts was aan
gesmeerd. Nu verviel ook het argument 
dat de gemeente met een tekort zou blijven 
zitten, waarop die motie was gebaseerd. Er 
bleef dus niet veel over om als dringende 
reden aan te voeren dat ik als wethouder 
ontslagen moest worden wegens verkeerd 
stemgedrag. De fractie van de PvdA moest 
toen verantwoording afleggen aan hun 
leden, waarom ze zo gehandeld had tegen 
de CPN en zijn wethouder. Die had zich 
nooit akkoord verklaard met zo'n grote 
prijsverhoging te zullen instemmen; de 
CPN was volkomen eerlijk geweest en had 
ook woord gehouden, dus wij gingen als 
driemansfractie vrijuit. Er was ons niets te 
verwijten. 

Op de ledenvergadering van de PvdA 
kwam dit punt nog eens duidelijk ter tafel 
en toen na een langdurige discussie de 
stemming plaatsvond, was de uitslag voor 
de CPN gunstig. De leden van de PvdA 
waren van mening dat de CPN niets had 
overtreden omdat het punt aardgas een 
twistpunt was gebleven. Van de 140 uitge
brachte stemmen waren er 82 voor hand
having van CPN-wethouder Stuivenberg. 
De fractie kreeg zware kritiek over haar 
houding tegenover ons. Dit betekende dat 
de PvdA-leden hadden gekozen voor het 
voortbestaan van het linkse college en dat 
ze op de oude voet wilden doorgaan op de 
punten van het werkprogram, dat overeen
gekomen was. Er kwam dus geen ontslag, 
het was net als met het lied van Ramses 
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Shaffy: 'Wij moeten doorgaan, wij moeten 
doorgaan .. .' 
Er kwamen openbare vergaderingen we
derzijds van partijen, interviews voor de 
kranten en openbare debatten voor de 
RONO en VARA-radio met fractievoorzitter 
Nijhof van de PvdA en Stuivenberg van de 
CPN. Ze deden hun best om hun zin te 
krijgen, maar er werd een eerlijke omme
keer bereikt ten voordele van de CPN. 
Eerlijk duurt het langst, zegt het spreek
woord. 

De rechtsen hebben meegeknikkerd op 
een smerige manier. Eerst met de CPN 
stemmen tegen 36% aardgasverhoging en 
in de tweede ronde 180° omslaan en voor 
die 36% stemmen I Voor dit politieke spel 
had niemand bewondering. 
Ik heb de geluidsband nog thuis, als bewijs 
van wat een janboel ze samen ervan pro
beerden te maken om een communistische 
wethouder te wippen, nadat hij 4 maanden 
aan de slag was geweest. 
Ernstige schuld lag bij de rechtse scherp
slijpers in de PvdA-fractie, die tegen het 
linkse college waren en nooit hebben 
kunnen verkroppen dat dit er toch kwam. 
Ook de kranten deden volop mee aan deze 
kuiperij; ze hebben niets, maar dan ook 
niets nagelaten en steeds weer olie op het 
vuur gegooid om er een sensatie van te 
maken. De ene dag zetten ze je op een 
fundament, op een sterk voetstuk, en de 
andere dag, als het in hun kraam te pas 
kwam, trokken ze je met fundament en al 
uit de grond om je af te breken. 
Nu, ze hebben allemaal hun beurt gehad, 
dat ze maar in hun eigen straatje moesten 
gaan vegen. De CPN hield haar eigen 
straatje wel schoon. 
Mijn vrouw kon met de 6 kinderen zulke 
politieke steekspellen, die op zo lage gron
den werden gespeeld, niet verdragen en zij 
heeft dan ook menige slapeloze nacht 
gehad. Er moest geknokt worden tegen dit 
smerige gedoe I Ik zelf heb er geen traan 
om gelaten, ik heb er zelfs geen pondje 
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van mijn gewicht door verloren. Ik was blij 
dat het na verloop van tijd was afgelopen 
en de CPN de enige fractie was, die met 
een bos rode tulpen in de hand van het 
stadhuis naar huis ging. 

De kranteartikelen zijn voor iedere lezer de 
moeite waard ze door te nemen. Onze 
schuld was als CPN-ers de beloften aan de 
kiezers na te komen, kost wat kost. Nu, dat 
mocht niet. Wij werden ervoor betaald ook 
wel eens onprettige besluiten te nemen 
tegenover de mensen. De CPN was niet 
democratisch; de CPN dacht te veel recht
lijnig en was onbetrouwbaar; de gemeente 
ging voor de massa en Stuivenberg had 
met zijn fractie de 36% gasverhoging moe
ten slikken en voor moeten stemmen. 
Als dàt de bedoeling is van de politiek in 
de raad, dan doet het weinig mensen 
goed, maar wel veel kwaad. Dan loopt de 
CPN liever niet mee en zingt liever een 
toontje mee in de oppositie om voor de 
mensen op te komen. Daarvoor waren wij 
gekozen en niet andersom. BASTA! 
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Dat de bladen een foto in de krant zetten 
bij hun artikelen over het gasdebat, terwijl 
onder de foto de nuchtere woorden ge
schreven stonden: 'Alleen staande geble
ven', spreekt toch wel boekdelen, hoe hard 
het optreden tegen ons als CPN was ge
weest. 
Vele raadsvergaderingen vonden plaats 
onder enorme politieke belangstelling. De 
vele berichten hadden bereikt dat honder
den mensen naar het stadhuis kwamen 
om de debatten te volgen over het drama 
aardgasprijs in de gemeenteraad van En
schede. 

De rechtse scherpslijpers leden de neder
laag, die voor de CPN-fractie en -wethouder 
bedoeld was. 
Nu waarde lezer, u mag van mij wel weten 
dat ook wij blij waren dat alles zo goed 
was afgelopen. Toen vast stond bij de 
laatste stemming dat mijn testament niet 
gemaakt behoefde te worden en ik verder 
kon blijven zitten als wethouder de komen
de vier jaar, was de nachtmerrie voor de 
rechtsen een feit. 
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De Brede Maatschappelijke Discussie (BMD) is afgelopen, zonder dat er erg veel is veran
derd. Een meerderheid van de bevolking blijft tegen kernenergie en CDA en VVD willen 
nog steeds nieuwe kerncentrales bouwen. Weggegooid geld dus die 28 miljoen, zou je 
kunnen zeggen. Toch niet helemaal. De argumenten van de energie- en milieubeweging 
hebben door de uitslag van de BMD ontegenzeggelijk aan kracht gewonnen. De vraag is 
nu hoe dat in politieke winst kan worden omgezet. 

Hoe verder na de Brede 
Maatschappelijke Discussie 

Allereerst de uitslag van de BMD, want 
daarover ontbrandde onmiddellijk weer 
een nieuwe discussie: is er nu wel of geen 
meerderheid voor sluiting van Borssele en 
Dodewaard en mogen er alleen nu of ook 
in de toekomst geen nieuwe kerncentrales 
gebouwd worden? 
De BMD viel in twee delen uiteen: de in
formatiefase die begin 1983 werd afgeslo
ten met het Tussenrapport en de discus
siefasedie daarna startte. Deze is dus 
begin dit jaar afgerond met de publikatie 
van het Eindrapport.' Het vaststellen van 
het 'draagvlak voor beleidskeuzen' heeft 
op verschillende manieren plaatsgevon
den. Allereerst waren er de plaatselijke 
discussies, georganiseerd door de Stuur
groep zelf en waaraan ruim 19.000 mensen 
deelnamen. Daarnaast vonden er discus
siebijeenkomsten plaats binnen diverse 
maatschappelijke organisaties en binnen 
het onderwijs. In totaal werd aan de Dis
cussiefase actief deelgenomen door 36.000 
mensen. 
Aan alle deelnemers werd na afloop een 
vragenformulier uitgereikt dat ook nog 
eens werd toegezonden aan 5.400 indivi
duele aanvragers. Van de in totaal 41.000 
uitgereikte en verstuurde vragenlijsten, 
kreeg de Stuurgroep er 25.635 terug. De 
cijfers in het Eindrapport zijn hierop geba
seerd. Verder zijn in het Eindrapport nog 
de reacties verwerkt van de ongeveer 200 

maatschappelijke organisaties die op ver
zoek van de Stuurgroep hun standpunt 
over het energiebeleid op papier zetten. 

Geen referendum 

De uitslag van de peiling onder de ver
schillende deelnemerscategorieën is steeds 
afzonderlijk weergegeven. Alleen om vast 
te stellen of er voor bepaalde standpunten 
een meerderheid bestaat zijn de percenta
ges van de verschillende categorieën bij 
elkaar opgeteld. De uitkomsten van die 
optellingen zijn echter niet vermeld omdat, 
zoals die zegt, 'de Stuurgroep nadrukkelijk 
de indruk wil vermijden, als zou een per
centageverschil in steun voor een opvatting 
tussen bijvoorbeeld 49% en 51% van bete
kenis zijn. De Brede Maatschappelijke 
Discussie mag niet uitmonden in een 
pseudoreferendum.' Een zinsnede waar 
we straks nog op terugkomen. 
In het kader van de BMD zijn ook nog een 
aantal ondersteunende opinieonderzoeken 
gehouden. Om na te gaan in hoeverre de 
BMD-uitslag afwijkt van de verdeling van 
meningen over de bevolking als geheel, is 
hetzelfde vragenformulier voorgelegd aan 
een representatieve steekproef, de zgn. 

1. Het Eindrapport, Stuurgroep Maatschappelijke 
Discussie Energiebeleid, uitgeverij Stenfert Kroe
se, 1984. 
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parallelmeting. Daarnaast is een steekproef 
gehouden door de Nederlandse Stichting 
voor de Statistiek (NSS), vooral bedoeld 
om verschuivingen in opinies te registre
ren. 
Door de NSS werd tevens onderzoek ge
daan naar de mate waarin men van de 
BMD op de hoogte was en de waardering 
voor de BMD als inspraakprocedure. 

Zorg om het milieu 

Wat heeft dit inspraak-experiment nu op
geleverd? Allereerst dat een royale meer
derheid van de Nederlandse bevolking 
voor vermindering van het energieverbruik 
is en voor een krachtige bevordering van 
het gebruik van duurzame energiebronnen 
en warmtekrachtkoppeling. Voor wat be
treft het gebruik van fossiele brandstoffen 
bepleiten de meeste BMD-deelnemers een 
terughoudend beleid. Vooral het gebruik 
van aardolie moet worden beperkt en in 
mindere mate het gebruik van aardgas. 
Steenkool, een aantal jaren geleden nog 
beschouwd als een alternatief voor kern
energie, blijkt aan populariteit te hebben 
ingeboet. Uitbreiding van het gebruik van 
steenkool wordt door slechts 11-18% van 
de BMD-deelnemers voorgestaan. De 
overige deelnemers willen voorlopig 
slechts een 'gematigde uitbreiding' (36-
44%) of een 'zo weinig mogelijk' gebruik 
van steenkool (39-51%). 
Niet onbelangrijk is dat de wens om het 
gebruik van olie, gas en steenkool te be
perken, slechts ten dele wordt ingegeven 
door de kosten en- voor olie en steenkool 
-de afhankelijkheid van het buitenland. 
'Van doorslaggevend belang is echter het 
besef dat de fossiele brandstoffen ernstige 
problemen met zich kunnen meebrengen 
voor het milieu. Het effect van zure neerslag 
en de mogelijke gevolgen van een stijgend 
kooldioxide-gehalte in de atmosfeer baren 
velen zorgen', aldus het Eindrapport. 
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Kernenergie 

Dan toch maar kernenergie? De regering 
had destijds het liefste gezien dat de BMD 
zich zou beperken tot de keuze tussen 
kolen of kernenergie. Dat dat niet is gebeurd 
neemt niet weg dat kernenergie het hete 
hangijzer van de BMD is gebleven. De 
politieke betekenis van de BMD lag bij 
voorbaat uitsluitend en alleen in het ant
woord op de vraag of er wel of geen meer
derheid voor het gebruik van kernenergie 
is. Dat hebben ook de leden van de Stuur
groep aangevoeld waar voor- en tegen
standers alles in het werk hebben gesteld 
om te voorkomen dat er een te uitgespro
ken pro of contra standpunt uit zou ko
men. 
Zo zou er 'een krappe meerderheid' zijn 
voor het openhouden van Borssele en 
Dodewaard en 'ligt een beslissing nu tot 
uitbreiding van de toepassing van kern
energie niet voor de hand'. 
De eerste conclusie is op z'n minst aan
vechtbaar, terwijl het voorbehoud nu in de 
tweede conclusie (elders wordt gesproken 
over de 'nabije toekomst' en 'op dit mo
ment') niet stoelt op de cijfers die de Stuur
groep in hetzelfde Eindrapport aandraagt. 

Drie keuzes 

Over het toekomstig gebruik van kernener
gie kregen de deelnemers drie keuzemo
gelijkheden voorgelegd. Het standpunt dat 
'het gebruik van kernenergie moet worden 
uitgebreid en er een of meer nieuwe kern
centrales bij gebouwd moeten worden', 
krijgt in alle categorieën de minste steun 
(17-26%). Het standpunt dat 'het gebruik 
van kernenergie voorlopig moet worden 
beperkt tot de twee kerncentrales in Bors
sele en Dodewaard' krijgt evenmin een 
meerderheid in een van de categorieën. 
De percentages variëren van 40% (organi
satie-discussies), 38% (onderwijsdiscus
sies), 25% (plaatselijke discussies) tot 16% 
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(individuele deelnemers). Het standpunt 
dat 'kernenergie definitief moet worden 
afgewezen en ook de bestaande centrales 
moeten worden gesloten' krijgt de meeste 
steun, zij het geen uitgesproken meerder
heid. 
Voor sluiting van Borssele en Dodewaard 
is 58% van de individuele deelnemers, 
57% van de deelnemers aan de plaatselijke 
discussies, 37% van de deelnemers aan de 
onderwijsdiscussies en 33% van de deel
nemers aan de organisatie-discussies. 
Door nu het percentage voorstanders van 
kernenergie (gemiddeld over alle catego
rieën 21 %) op te tellen bij degenen die het 
gebruik van kernenergie voorlopig willen 
beperken tot Borssele en Dodewaard (ge
middeld 30%) komt de Stuurgroep tot de 
conclusie dat er 'een krappe meerderheid' 
(want 51%, al noemt men dat percentage 
niet) is voor het openhouden van Borssele 
en Dodewaard. 
Het Landelijke Energie Komitee (LEK) uitte 
in een brief2 aan de Stuurgroep scherpe 
kritiek op deze conclusie die volgens het 
LEK 'onverdedigbaar' is. Uit de verhouding 
51%-47% kan, zo wordt gesteld, slechts de 
conclusie worden getrokken dat de voor
en tegenstanders elkaar in evenwicht hou
den'. Was het niet de Stuurgroep zelf die 
schreef dat zij 'nadrukkelijk de indruk wil 
vermijden als zou een percentageverschil 
in steun voor een opvatting tussen bijvoor
beeld 49% en 51% van betekenis zijn.' Het 
LEK vraagt zich af of dat niet meer geldt 
voor een verhouding 47-51%. 

Voorbehoud overbodig 

Een tweede belangrijke vraag die de BMD
deelnemers kregen voorgelegd was 'Welke 
energiebronnen zouden in het jaar 2000 
meer, evenveel, minder, of niet moeten 
worden gebruikt?' Men kon daarbij kiezen 
uit olie, gas, kolen, kernenergie en duurza
me energiebronnen. Dan blijkt dat gemid
deld 56% van alle deelnemers vindt dat 
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kernenergie in het jaar 2000 minder of 
helemaal niet meer zou moeten worden ge
bruikt. 
Dit standpunt wordt ook ondersteund door 
40% van degenen die vinden dat Borssele 
en Dodewaard open mogen blijven. Nog 
eens 40% van deze groep kiest voor een 
gelijkblijvend gebruik en slechts 20% van 
deze groep is voor uitbreiding van het 
gebruik van kernenergie in het jaar 2000. 
Uit deze cijfers kunnen twee conclusies 
worden getrokken. In de eerste plaats is 
het voorbehoud dat er nu geen nieuwe 
kerncentrales gebouwd zouden moeten 
worden, geheel overbodig. Een duidelijke 
meerderheid wil ook op langere termijn 
geen nieuwe kerncentrales. 
In de tweede plaats blijkt dat een aanzienlijk 
deel van de groep die voor het open houden 
van de twee bestaande kerncentrales is, op 
langere termijn het gebruik van kernenergie 
afwijst. De vraag 'Het gebruik van kern
energie moet voorlopig beperkt blijven tot 
de twee kerncentrales in Borssele en Do
dewaard', heeft vooral de aarzelende voor
en tegenstanders op zich verenigd. In 
vergelijking met de uitgesproken voor- en 
tegenstanders van kernenergie, wordt dit 
standpunt ook het minst sterk aangehan
gen. Slechts 39-53% van degenen die voor 
openhouden van Borssele en Dodewaard 
zijn, staan volkomen achter dit standpunt. 

Kosten 

Helaas blijft onbeantwoord de vraag waar
om men op langere termijn kernenergie 
niet ziet zitten, maar toch voor het open
houden van de bestaande kerncentrales is. 
Een aanwijzing hiervoor geeft de Stuur
groep wel in het overzicht van de reacties 
van de institutionele insprekers. Verschil
lende organisaties wijzen de bouw van 
nieuwe kerncentrales van de hand, maar 
zijn tegen sluiting van Borssele en Dode-

2. LEK-Bulletin, februari 1984, jrg. 6, no. 1 
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waard. 'Het belangrijkste, specifieke argu
ment voor dit standpunt wordt gevormd 
door de kosten van sluiting van de twee 
centrales', zo wordt gesteld. 
Het LEK noemt het 'zeer reëel aan te nemen 
dat dit argument ook bij de individuele 
insprekers een belangrijke rol heeft ge
speeld'. Nog tijdens de BMD werd immers 
het rapport van het Commissie Beek gepu
bliceerd met als conclusie dat sluiting van 
Borssele en Dodewaard 5- 6 miljard gulden 
zou gaan kosten. Een bedrag dat veel 
mensen zal hebben afgeschrikt, ook al zijn 
de cijfers van veel kanten bekritiseerd. De 
Stuurgroep zelf meent dat de sluitingskas
ten ergens tussen de 1 en 4 miljard zullen 
liggen. 
Op grond van het voorafgaande is de 
conclusie gerechtvaardigd dat de meerder
heid voor het open houden van Borssele 
en Dodewaard niet alleen zeer krap is, 
maar ook niet erg van haar mening over
tuigd is. Met evenveel recht kan daarom 
op basis van het Eindrapport gepleit wor
den vóór sluiting van Borssele en Dode
waard. 

Afvalprobleem 

Een derde omstreden conclusie is dat 'met 
kracht dient te worden gewerkt aan een 
oplossing van de afval problematiek'. Welke 
beleidskeuze ook gemaakt wordt, we blij
ven met radio-actief afval zitten, aldus de 
Stuurgroep. Het verzet tegen onderzoek 
(door middel van proefboringen) naar de 
geschiktheid van zoutkoepels in het noor
den van ons land voor de opslag van radio
actief afval, vormde destijds een van de 
aanzetten tot de BMD. De voorstanders 
betogen steevast dat er zonder onderzoek 
geen oplossing voor het afvalprobleem 
kan worden gevonden, terwijl de tegen
standers betwijfelen of er wel een veilige 
oplossing gevonden kan worden en vinden 
dat eerst de produktie van radio-actief 
afval gestaakt moet worden, dus sluiting 
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van de kerncentrales en zeker geen nieuwe. 
Hoewel de Stuurgroep er voor pleit het 
onderzoek met kracht voort te zetten, laat 
zij in het midden in welke richting dat 
onderzoek zou moeten gaan. Geconsta
teerd wordt 'dat er in grote kring twijfels 
bestaan over de criteria, waaraan een 
definitieve opbergplaats in zoutkoepels 
zou moeten voldoen.' Mede gezien de 
bezwaren in met name de noordelijke 
provincies tegen de proefboringen, pleit 
de Stuurgroep voor 'een langdurige maar 
tijdelijke opslagplaats' voor laag en middel 
radio-actief afval. 
In het blad 'Atoomalarm'3 noemt Herman 
Damveld de behandeling van de afvalpro
blematiek door de Stuurgroep onvolledig. 
Hij wijst erop dat de Stuurgroep de kwestie 
van de criteria uitsluitend verbindt aan de 
opslag van laag en middel radio-actief 
afval, 'terwijl die criteria met name van 
belang zijn voor de opslag van hoog radio
actief afval'. Het is juist dit kernsplijtingsaf
val dat de grootste problemen oplevert. 
Ook maakt hij bezwaar tegen de opmerkin
gen van de Stuurgroep dat 'in kringen van 
deskundigen en officiële instanties als 
IAEA, OESO en EG het vertrouwen groeit 
dat het probleem van radio-actief afval 
binnen een à twee decennia veilig en tegen 
redelijke kosten kan en zal worden opge
lost'. Een groeiend vertrouwen is geen 
argument, aldus Damveld, 'per slot van 
rekening ging men er in kringen van voor
standers van kernenergie twintig jaar gele
den ook al vanuit dat het probleem op 
korte termijn op zou worden gelost'. Ook 
vermeldt de Stuurgroep niet dat buiten
lands onderzoek naar zoutkoepels 'tot nu 
toe geen bewijs heeft opgeleverd voor de 
stelling dat veilige opslag mogelijk is'. 
De Stuurgroep voegt er zelf trouwens aan 
toe: 'tevens moet worden geconstateerd 
dat tot op heden in geen enkel land defini
tieve oplossingen daadwerkelijk zijn toege
past voor het hoog-radio-actief afval'. 

3. Atoomalarm, jrg. 5, no. 3 
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Het lijkt erop dat waar het om kernenergie 
gaat de interne meningsverschillen de 
Stuurgroep danig parten hebben gespeeld 
met als resultaat dat men zijn toevlucht 
heeft gezocht in formules die duidelijk een 
compromis-karakter dragen en soms op 
gespannen voet staan met de feiten. 
Veelzeggend is de opmerking van de Stuur
groep dat de conclusies zijn getrokken 'in 
het besef dat ze niet in overeenstemming 
zijn met de wensen van een aanzienlijk 
deel van de ( ... ) insprekers.' 
Wie alle cijfers uit het Eindrapport op een 
rijtje zet kan maar tot één conclusie komen: 
een royale meerderheid van de individuele 
deelnemers aan de BMD is tegen de bouw 
van nieuwe kerncentrales en wil in de 
toekomst het liefst helemaal van kernener
gie af. Een niet alleen zeer krappe maar 
bovendien zeer aarzelende meerderheid is 
vooralsnog tegen sluiting van Borssele en 
Dodewaard, waarbij vooral de kosten een 
belangrijke rol lijken te spelen. 

Politieke betekenis 

Wat is nu de politieke betekenis van deze 
grootste inspraakprocedure uit de Neder 
landse geschiedenis? Voor de beantwoor
ding van die vraag is het goed te bedenken 
dat het besluit tot het houden van een 
'brede maatschappelijke discussie' niet 
voortvloeide uit de behoefte van de over
heid de bevolking meer bij de besluitvor
ming te betrekken. De BMD had in de 
eerste plaats tot doel de politieke patstelling 
te doorbreken die was ontstaan rond kern
energie. Er moest een wapenstilstand 
worden bereikt met de anti-kernenergiebe
weging en de BMD leek het ideale instru
ment om het verzet in veiliger banen te lei
den. 
De politici die werkelijk gehoopt hebben 
dat de BMD hen van het anti-kernenergie
verzet zou kunnen afhelpen, zijn bedrogen 
uitgekomen. De BMD heeft in grote lijnen 
niet meer opgeleverd dan een bevestiging 
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van wat we al wisten uit eerdere opinie
onderzoeken: een meerderheid van de 
bevolking is tegen kernenergie. Van een 
verandering van standpunt onder invloed 
van de BMD is ook bij de niet-deelnemers 
nauwelijks sprake geweest, zoals blijkt uit 
NSS-enquête die zowel voor als na de 
Discussiefase van de BMD onder een steek
proef uit de bevolking is gehouden. 'Wan
neer een algemeen beeld wordt geschetst 
van de veranderingen die zich hebben 
voorgedaan dan valt in de eerste plaats op 
dat het totale beeld zeer consistent is ge
bleken', aldus de Stuurgroep. De verschui
vingen in standpunten pro en contra kern
energie zijn veelal marginaal en houden 
elkaar per saldo in evenwicht. De enige 
significante verschuiving in opvatting 
betreft, zoals al gesignaleerd, het gebruik 
van steenkool waarover als gevolg van de 
'zure regen' duidelijk negatiever wordt 
gedacht dan in 1982. 

Deze constatering maakt de vraag over de 
representativiteit van de BMD van onder
geschikt belang, temeer daar de uitslag 
van de BMD in grote lijnen wordt bevestigd 
door steekproeven die ter vergelijking 
onder niet-deelnemers zijn gehouden. De 
meningen liggen dus vast en het is nu aan 
regering en parlement daaruit de conse
quenties te trekken. 

Vrijblijvend 

Degenen die in de veronderstelling hebben 
geleefd dat regering en parlement de uit
slag bij voorbaat serieus zouden nemen, 
komen eveneens bedrogen uit. Die illusie 
hebben echter weinigen gehad. Vanaf het 
begin is vanuit Den Haag benadrukt dat de 
BMD geen referendum was, maar een 
vrijblijvend onderzoek naar het 'maat
schappelijk draagvlak' voor de verschillen
de beleidskeuzen. In december 1982 deed 
Stuurgroep-voorzitter De Brauw een drin
gend beroep op de Tweede Kamer om een 
'signaal' te geven dat men nog steeds 
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groot belang hechtte aan de BMD. De door 
de bevolking als vrijblijvend ervaren op
stelling van het parlement, dreigde de 
geloofwaardigheid van de BMD ernstig 
aan te tasten. Dat 'signaal' kwam niet. 
Uit het NSS-onderzoek blijkt dat de meeste 
mensen zich in het algemeen al weinig 
illusies maken over de invloed van inspraak 
op de besluitvorming, iets wat in het bij
zonder geldt voor de BMD. Uit het opinie
onderzoek komt naar voren dat een meer
derheid van degenen die in dezelfde en
quete zeggen tegen kernenergie te zijn, 
niettemin verwachten dat er toch nieuwe 
kerncentrales zullen worden gebouwd. 
'Deze discrepantie tussen keus en ver
wachting gaat samen met een wantrouwen 
in de democratie' en de overtuiging 'dat de 
overheid toch geen rekening houdt met 
hun mening.' De gang van zaken tot nu toe 
dreigt hen gelijk te geven. 
Nog tijdens de BMD besloot het kabinet, 
gesteund door een Kamermeerderheid 
van CDA en VVD dat ongeacht de uitkomst, 
de kerncentrales in Borssele en Dodewaard 
open zouden blijven. Dit op grond van de 
aanvechtbare berekeningen van de Com
missie Beek waaruit zou blijken dat sluiting 
5 tot 6 miljard gulden kost. De instelling 
van die commissie gebeurde zeer tegen de 
zin van de Stuurgroep die dit terecht als 
een doorkruising van de BMD beschouw
de. 

Bagatelliseren 

Nu de BMD voor de regeringspartijen niet 
het gewenste resultaat heeft opgeleverd, is 
hen er alles aan gelegen de uitkomst ervan 
te relativeren en bagatelliseren. Niet gehin
derd door enige kennis van de inhoud van 
het Eindrapport, wist VVD-woordvoerder 
Braamsmeteen al te melden dat 'de voor
delen van kernenergie onvoldoende wor
den belicht'. 4Het CDA-kamerlid Lansink 
meende dat de conclusies van de Stuur
groep alweer door de feitelijke ontwikkel in-
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gen achterhaald zijn. Het was volgens hem 
duidelijk dat alternatieve energiebronnen 
voorlopig nog veel te duur waren, terwijl 
elektriciteit uit kerncentrales voor een 
koopje uit het buitenland kan worden 
geïmporteerd. De bouw van nieuwe kern
centrales moest daarom niet worden uit
gesloten. Regering en parlement moeten 
'tot een eigen afweging komen gezien de 
verslechterde financieel-economische 
situatie en de ontwikkeling van de energie
prijzen sinds de BMD is begonnen'. 4 

Precies een dag voor de uitslag van de 
BMD bekend werd, deelden de Samenwer
kende Elektriciteits Produktiebedrijven 
(SEP) mee een 5-jarig contract te hebben 
gesloten met de Franse staatsonderneming 
Electricite de France (EDF) voor de levering 
van (atoom)stroom. 
Letterlijk een geschenk uit de hemel voor 
de atoomlobby is de zure regen, die wordt 
veroorzaakt door de luchtverontreiniging 
als gevolg van de verbranding van steen
kool en aardolie. 
Het VVD-kamerlid Braams greep dit punt 
dan ook gretig aan om te benadrukken dat 
het voor het milieu wel eens beter zou 
kunnen zijn om kerncentrales te bouwen. 
Het was al langer duidelijk dat zowel mi
nister Van Aardenne als de SEP met onge
duld wachten op het moment dat zij met 
de bouw van nieuwe kerncentrales kunnen 
beginnen. Volgens de plannen van de 
regering moet in de tweede helft van de 
jaren negentig 5.000 à 8.000 MW verouderd 
vermogen vervangen worden. Al voor de 
afloop van de BMD tijdens een rede5 bij 
het 1 0-jarig bestaan van de kerncentrale 
Borssele op 27 oktober 1983, liet Van Aar
denne weten dat het nog slechts ging om 
'een keuze voor kolen of kernenergie of 
een combinatie van beide'. Wat hem betreft 
wordt het beide. 'Ik hoop van harte dat in 
1984 op een verantwoorde wijze een einde 
kan worden gemaakt aan een decennium 

4. NRC-Handelsblad, 21-1-1984 
5. Nederlandse Staatscourant, 28-10-1983 
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van besluiteloosheid op nucleair gebied. 
Degenen die zich bekwaamd hebben in het 
werken met de nucleaire technologie en 
deze bekwaamheid tot vandaag in stand 
hebben kunnen houden hebben er recht 
op van de politiek een duidelijk signaal te 
krijgen.' 
Ir. Wijmans, directeur van de SEP 
verklaarde: 6 'Wij bij de SEP zijn er zeer 
verheugd over dat het huidige kabinet er 
geen twijfel over laat bestaan dat men, 
zodra de mogelijkheid daar is, toestemming 
wil geven om het kernenergievermogen in 
Nederland uit te breiden.' 

Democratie 

Hiermee wil niet gezegd zijn dat de ener
giebeweging de zaak al heeft verloren. Het 
is de vraag in hoeverre CDA en VVD het 
zich politiek kunnen veroorloven de uitslag 
van de BMD volledig te negeren. Het zijn 
vooral deze partijen geweest die in het 
verleden stelselmatig gepoogd hebben 
acties tegen kernenergie, zoals de Dode
waardblokkades, in een anti-democratisch 
daglicht te plaatsen. Het zal CDA en VVD 
moeite kosten uit te leggen hoe het met de 
democratie te rijmen is om vervolgens de 
uitslag van een door henzelf georganiseer
de inspraakprocedure van tafel te vegen. 
Dat het al wankele geloof in de parlemen
taire democratie dan nog verder uitgehold 
wordt, lijdt geen twijfel. CDA en VVD dragen 
in dat geval bij voorbaat de verantwoorde
lijkheid voor nieuwe, zinloze confrontaties 
met de mobiele eenheid en zijn we weer 
net zover als voor de BMD. 
De energiebeweging zal zich er niettemin 
op moeten voorbereiden dat de atoomlob
by haar plannen voor de bouw van nieuwe 
kerncentrales niet zo snel zal opgeven. 
Daarbij zal ongetwijfeld geprobeerd wor
den om met het argument van de 'zure 
regen' de Zwarte Piet naar de energiebe-

6. Milieu-Defensie, jrg. 12, no. 10, december 1983 
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weging toe te schuiven die dan mag kiezen 

tussen kolen of kernenergie. Van groot 
belang is daarom dat nieuwe acties zich 
niet alleen tegen kernenergie richten. In 
het blad Onderstroom 7 van de Gelderse 
anti-kernenergiebeweging, wijst Sible 
Schöne op de noodzaak om de hele kolen
kernenergie-optie ter discussie te stellen. 
De energiebeweging zal moeten benadruk
ken dat door energiebesparing, warmte
krachtkoppeling en duurzame energie
bronnen, de bouw van nieuwe elektrici
teitscentrales voorlopig helemaal niet 
nodig is. 

Politieke eisen 

Sible Schöne constateert tegelijkertijd dat 
op dit moment geen enkele organisatie in 
de energiebeweging zich richt op het te
genover elkaar stellen van aan de ene kant 
de kolen-kernenergie-optie en aan de an
dere kant de besparingsoptie. De basis
groepenbeweging is na de laatste Dode
waardblokkade uiteen gevallen en de 'ge
vestigde' organisaties zijn vooral praktisch 
bezig en minder met de landelijke politiek. 
'De regeringsplannen maken duidelijk dat 
het niet genoeg is om enkel plaatselijk te 
werken aan besparing en alternatieven .. Je 
komt dan niet veel verder dan de door de 
regering en de atoomlobby gestelde mar
ges. Het komt erop aan de plaatselijke 
aanpak te combineren met politieke eisen, 
die stimulerend werken op de ontwikkeling 
van duurzame energie en energiebesparing 
en remmend op de verdere uitbouw van 
kernenergie en kolen,' aldus Schöne. 
De energiebeweging kan daarbij gebruik 
maken van de uitslag van de BMD die dan 
misschien weinig nieuws heeft opgeleverd 
maar, wellicht onbedoeld, wel voor een 
onderbouwing van de argumenten van de 
energiebeweging heeft gezorgd. 

Willem de Bruin 
7. Onderstroom, jrg. 7, no. 6 
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Het CPN-program in kort bestek 

MACHTSVORMING VOOR 
EEN SOCIALISTISCH 
NEDERLAND 

Na een uitvoerige en intensieve voorberei
ding hebben de communisten februari j.l. 
een partijprogram vastgesteld. Het gaat 
om een langetermijn-program, dat juist in 
de huidige periode meer dan ooit noodza
kelijk is om progressieve en democratische 
machtsvorming gestalte te geven. 
Het begin van de jaren tachtig heeft immers 
belangrijke en vrif plotselinge economische 
en politieke wendingen met zich mee ge
bracht. Er is sprake van een verscherping 
van de maatschappelijke tegenstellingen 
in ons land, maar ook van hernieuwde 
spanningen in de internationale verhou
dingen. Progressieve krachten worden 
geconfronteerd met volstrekt nieuwe 
vraagstukken die door de veranderde 
omstandigheden niet beantwoord kunnen 
worden met politieke denk- en strijdpatro
nen die in het verleden de status van 'be
proefd recept' hadden veroverd. Progres
sieve krachten zullen zich nieuwe inspan
ningen moeten getroosten om de perspec
tieven van een wereld zonder onderdruk
king en uitbuiting en zonder de permanente 
bedreiging van het menselijk voortbestaan 
levend te houden. 
Zij zullen nieuwe wegen moeten zoeken 
om de bestaande verhoudingen te veran
deren teneinde deze perspectieven dichter
bij te brengen. Zij zullen kortom alles in 
het werk moeten stellen om het initiatief in 
de politieke strijd in handen te krijgen. 
Verdediging van verworvenheden tegen
over aanvallen van rechtse krachten moet 

verbonden zijn met strijd voor uitbreiding 
van democratische rechten en voor maat
schappelijke vernieuwing. Dat kan niet 
zonder aantasting en uiteindelijk afbraak 
van de machtspositie van de heersende 
krachten in dit land. 
Communisten zullen daaraan hun bijdrage 
leveren: in de praktische strijd en de daar
voor noodzakelijke discussies in de bedrij
ven, instellingen en buurten, binnen en 
buiten parlementaire organen, overal waar 
strijd gevoerd wordt tegen uitbuiting en 
onderdrukking, voor vrede en veiligheid. 
Het program geeft de richting aan van 
deze bijdrage. In het program zijn de prin
cipiële uitgangspunten en langetermijn
doelstellingen van communistische politiek 
vastgelegd. In het program wordt aange
geven wat er in deze maatschappij moet 
veranderen om deze doelstellingen te 
bereiken, welke mogelijkheden er zijn om 
funcamentele veranderingen te bewerk
stelligen, en welke wegen communisten 
daarbij voorstaan. 
Inzet van dit program is de vernieuwing 
van communistische politiek in ons land: 

Een vrijheidslievend en democratisch 
communisme, waarin principiële uit
gangspunten en doelstellingen opnieuw 
geformuleerd worden, rekening hou
dend met de historische ervaringen 
van progressieve strijd in ons eigen 
land en daarbuiten. 
Een vrijheidslievend en democratisch 
communisme, dat nieuwe wegen aan-
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geeft, rekening houdend met de maat
schappelijke verhoudingen in ons land 
in de jaren tachtig en met de positie 
van ons land in de internationale ver
houdingen. 

De vernieuwing van communistische poli
tiek, zoals dat in het CPN-program is vast
gelegd, is daarom geen kwestie van recla
me-spot-achtige leuzen. Het is een politieke 
noodzaak teneinde de perspectieven op 
fundamentele veranderingen van deze 
maatschappij levend te houden tegenover 
de moedeloos makende aanpassingsma
noeuvres, die soms ook nog als 'linkse' 
politiek worden gepresenteerd. Het is 
evenzeer een politieke noodzaak tegenover 
elke neiging tot terugval in radicalistische 
getuigenispolitiek, die perspectieven op 
maatschappijverandering doen ver
schrompelen tot versteende illusies. 
Daarom vormt het program een uitdaging: 
Een uitdaging voor communisten om de 
oriëntaties van dit program uit te werken 
en om te zetten in concrete strijdinitiatieven. 
Het program is ook van betekenis voor 
degenen die zich geen communist noemen 
maar die de hoop op fundamentele maat
schappijveranderingen niet hebben opge
geven en die overtuigd zijn van de nood
zaak van een revolutionair realisme. Voor 
hen is het een uitdaging om dit program te 
toetsen aan hun eigen strijdervaringen en 
hun eigen inzichten. Dat is van groot belang 
omdat een socialistisch Nederland alleen 
tot stand kan komen wanneer progressieve 
mensen erin slagen om traditionele politie
ke en culturele scheidslijnen te overbrug
gen en duurzame samenwerkingsverban
den tot stand te brengen. 

In dit artikel zullen de hoofdlijnen van het 
CPN-program kort worden samengevat. 
Een samenvatting die als leidraad kan 
functioneren bij het werken met het pro
gram maar die het lezen van het program 
zelf uiteraard niet overbodig maakt. 
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Algemene doelstellingen en 
uitgangspunten 

Doelstellingen van de Nederlandse 
communisten 

Verzet tegen klasseonderdrukking en 
strijd voor een klasseloze maatschappij 
worden van oudsher gerekend tot de prin
cipiële communistische doelstellingen. In 
dit program wordt vastgelegd dat we ons 
als CPN principieel verzetten tegen elke 
vorm van onderdrukking en uitbuiting, 
tegen elke vertrapping van mensenrechten 
en democratische rechten, tegen alle vor
men van seksisme en homohaat, van 
racisme en antisemitisme. 
Communisten zetten zich bovendien volle
dig in voor de bestrijding van die maat
schappelijke krachten, die het menselijk 
voortbestaan zelf in de waagschaal wer
pen. 

De belangrijkste kenmerken van het socia
lisme, dat door de CPN wordt nagestreefd, 
kunnen daarom als volgt worden samen
gevat: 

maatschappelijk bezit en democratisch 
beheer van de voornaamste produktie
middelen; 
een in alle opzichten gelijkwaardige 
verhouding tussen mensen; 

- bescherming en bevordering van de 
leefbaarheid van de aarde, natuur en mi
lieu; 
een actieve vredespolitiek; 
een vernieuwde democratie op alle 
terreinen van het maatschappelijk leven 
en een zowel formele als materiële 
garantie van mensenrechten en demo
cratische vrijheidsrechten. 

In het kader van deze algemene doelstel
lingen geeft de CPN de hoogste prioriteit 
aan het voorkomen van een atoomoorlog 
en aan het uitbannen van de atoombewa
pening en andere massavernietigingswa
pens. 
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Uitgangspunten van communistische 
politiek 

De huidige maatschappelijke verhoudingen 
staan de hierboven genoemde doelstellin
gen in de weg. De CPN is een partij van 
mensen die zich verenigen op een politiek 
program dat gericht is op omverwerping 
van die verhoudingen teneinde het socia
lisme dat communisten voorstaan naderbij 
te brengen. 
Bij haar optreden waardeert en hanteert de 
CPN verschillende strijdtradities, inspiratie
bronnen en theorieën. Uiteraard bouwt de 
CPN voort op marxistische inzichten en 
theorieën. Maar geen enkele stroming of 
traditie kan een exclusieve positie opeisen 
als bron van inspiratie en kennis voor 
communisten. De rijkdom aan progressieve 
ideeën en theorieën moet niet ingeperkt 
maar juist benut worden voor de politieke 
strijd. Daarom staat de CPN open voor 
nieuwe progressieve inzichten en ontwik
kelingen en bouwt zij evenzeer voort op 
inzichten die vanuit het feminisme ontwik
keld zijn over de seksentegenstellingen als 
op de inzichten die vanuit het marxisme 
ontwikkeld zijn over de kapitalistische te
genstellingen. 

Een nieuw type communistische partij 

In de CPN is plaats voor allen die strijd 
willen voeren tegen kapitalistische en 
andere vormen van onderdrukking en die 
het socialisme wensen. De doelstellingen 
die de CPN zich stelt, vereisen een type 
partij waarin revolutionair elan en oude en 
nieuwe strijdervaringen verwerkt en benut 
kunnen worden. 
De CPN is een politieke organisatie die 
erop gericht is strijd te voeren voor deze 
doelstellingen. Dat vereist een pluriforme 
en strijdbare partij die in staat is tot eens
gezind optreden van communisten op 
basis van een open, democratische oor-
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deels- en besluitvorming. Uiteraard heeft 
ieder lid gelijke rechten op deelname aan 
de menings-en besluitvorming in de partij. 
In de menings-en besluitvorming moeten 
verschillende opvattingen en denkrichtin
gen onder communisten aan bod kunnen 
komen. Meerderheidsbesluiten gelden als 
uitgangspunt van het optreden. Minder
heidsopvattingen worden erkend en geres
pecteerd. Democratische controle op de 
uitvoering van besluiten dient gewaarborgd 
te zijn. 

Actieve vredespolitiek 

Internationale 
politiek 

Actieve vredespolitiek vereist dat de strijd 
aangebonden wordt met het grens
overschrijdende machtsstreven van het 
kapitalisme dat bij voortduring gevaar 
oplevert voor de vrede. Want juist het 
militair-industriële complex in de hoogont
wikkelde kapitalistische landen geeft tel
kens weer nieuwe aanzetten tot de opvoe
ring van de bewapening. Actieve vredes
politiek vereist ondersteuning van vredes
krachten in socialistische landen die de 
deelname van Warschaupactlanden aan 
de ongebreidelde wapenwedloop aan de 
kaak stellen. Want de fixatie op het militaire 
machtsdenken in met name de Sowjet-Unie 
heeft mede bijgedragen tot de uitzichtloos
heid van de bewapeningswedloop. 
Actieve vredespolitiek vereist een bunde
ling van progressieve krachten in kapitalis
tische en socialistische landen en in derde 
wereldlanden: krachten die zich niet neer
leggen bij de opdeling van de wereld in de 
huidige militaire machtsblokken en politie
ke invloedssferen. Want deze opdeling in 
blokken vormt een belemmering voor het 
doorbreken en terugdringen van de bewa
peningsspiraal. In dit verband staat de 
CPN positief tegenover de Beweging van 
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Niet Gebonden Landen. 
Actieve vredespolitiek vereist zelfstandige 
stappen van Nederland: 
- in internationaal verband optreden 

voor het uitbannen van massavernieti
gingswapens en voor het creëren van 
kernwapenvrije zones; 
verwijdering van atoomwapens van 
Nederlands grondgebied; 

- omschakeling van wapenproduktie 
naar maatschappelijk zinvolle produk
tie; 

- uittreden uit de NAVO. 

Nationale onafhankelijkheid en 
internationale samenwerking 

Elk volk heeft het onvervreemdbare recht 
op zeggenschap over eigen land en eigen 
veiligheid. Betrekkingen tussen staten 
dienen uit te gaan van de erkenning van 
de autonomie en de gelijkberechtiging van 
landen. Op basis van deze uitgangspunten 
streeft de CPN naar vormen van internatio
nale samenwerking die het mogelijk maken 
om gemeenschappelijke problemen met 
betrekking tot milieu, veiligheid en econo
mische ontwikkeling aan te pakken. In dit 
verband hecht de CPN ook betekenis aan 
de Verenigde Naties als trefpunt van alle 
staten en regeringen. 
De CPN verzet zich tegen onderschikking 
van Nederland aan NAVO- en EG-dictaten 
en wijst politieke integratie in EG-kader af. 

Opheffing armoede en uitbuiting 

Bestrijding van armoede en uitbuiting op 
internationale schaal is wezenlijk voor de 
doelstellingen van de CPN en vereist actie
ve solidariteit met de strijd van volkeren 
die zich ontworstelen aan neokoloniale 
overheersing en uitbuiting. 
Nieuwe internatlaaie betrekkingen zijn 
noodzakelijk die niet beheerst worden 
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door de kapitalistische wereldmarkt, maar 
die gericht zijn op vergroting van de ont
wikkelingsmogelijkheden van derde we
reldlanden. 

Tegen vertrapping van democratische 
rechten 

De strijd voor vrijheid en zelfbeschikkings
recht hangt ten nauwste samen met de 
strijd voor verovering van democratische 
rechten. De CPN is solidair met de strijd 
tegen dictatoriale onderdrukking en tegen 
vertrapping van democratische rechten, 
waar ook ter wereld. Steun aan bewegin
gen, die zich inzetten voor democratie en 
zelfbeschikkingsrecht, is vanuit een vrede
bevorderend en socialistisch perspectief 
onontbeerlijk. 

Nieuw socialistisch internationalisme 

De CPN streeft naar nieuwe vormen van 
internationale samenwerking van alle 
progressieve krachten die zich verzetten 
tegen de wapenwedloop, de strijd aanbin
den met imperialistische avonturierspoli
tiek en die zich niet neerleggen bij de be
staande machtsblokken. Een nieuw soci
alistisch internationalisme is nodig, dat 
verstarde politieke scheidslijnen in de 
internationale arbeidersbeweging door
breekt en waarbij nieuwe progressieve 
krachten en democratische bewegingen 
betrokken worden. Uitgangspunt voor elke 
vorm van samenwerking is de autonomie 
en gelijkwaardigheid van betrokken partijen 
en bewegingen. 

Maatschappijvernieuwing 

Nederland: 
maatschappij in 

beweging 

Deze maatschappij wordt gekenmerkt door 
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diverse maatschappelijke tegenstellingen 
die nauw met elkaar verweven zijn, maar 
niet tot elkaar herleid kunnen worden. Elk 
van deze tegenstellingen vormt een speci
fieke inzet van strijd. In de communistische 
partij komen verschillende strijdtradities sa
men: 

Communisten zetten zich in voor de strijd 
van de arbeidersklasse, andere groepen 
loon- en uitkeringsafhankelijken en kleine 
zelfstandigen om het levenspeil en demo
cratische zeggenschap over de arbeidsver
houdingen. De CPN stelt zich ten doel om 
het uitspelen van deze groepen tegenover 
elkaar te verhinderen. Gemeenschappelijk 
optreden van deze groepen is essentieel 
voor het tot stand brengen van een andere 
maatschappij, die niet beheerst wordt door 
kapitalistische winstzucht 
Communisten zetten zich in voor vrouwen
bevrijding en het doorbreken van de over
heersende heteroseksuele norm. Zij be
schouwen de strijd van feministen, potten 
en flikkers als zelfstandige revolutionaire 
factoren in het geheel van de strijd voor 
een vrijheidslievend socialisme. 
Communisten zetten zich in voor de strijd 
tegen politiek georganiseerd racisme, 
antisemitisme en vreemdelingenhaat. Zij 
treden op voor opheffing van sociale ach
terstelling en discriminatie van etnische 
minderheden en zijn actief in de bestrijding 
van racistische vooroordelen. De CPN 
streeft, uitgaande van het naast en met 
elkaar leven van mensen met verschillende 
etnisch-culturele achtergronden, naar 
culturele verrijking van de samenleving. 
Communisten treden op voor een econo
mische ontwikkeling, die gekenmerkt wordt 
door een verantwoord gebruik van grond
stoffen en energie, een verantwoorde 
verwerking van afvalstoffen en niet-scha
delijkheid voor milieu en gezondheid. 
Daarom keert de CPN zich tegen het gebruik 
van kernenergie. 
Communisten zijn dus actief in een veelheid 
van bewegingen en op uiteenlopende 
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terreinen. Deze bewegingen mogen niet 
hiërarchisch gerangschikt worden. Dat is 
het uitgangspunt van het optreden van 
communisten. 
Tegelijkertijd streven communisten naar 
dynamische dwarsverbindingen tussen 
bewegingen, gericht op gezamenlijke 
machtsvorming. Dat is de inzet van de 
coalitiepolitiek, die de CPN nastreeft. 

Uit het defensief 

Sociaal-economische 
politiek 

De CPN zet zich in voor een nauwe verbin
ding tussen de strijd ter verdediging en 
verbetering van de levensvoorwaarden en 
het nemen van initiatieven gericht op een 
uitweg uit de kapitalistische crisis. Diep
gaande veranderingen zijn noodzakelijk, 
die de weg vrijmaken voor een socialistisch 
produktiestelsel, waarin de economische 
ontwikkeling door democratische sturing 
afgestemd kan worden op de individuele 
en maatschappelijke behoeften. 

Over de grenzen van het kapitalisme heen 

De CPN streeft naar gelijke rechten op 
betaalde arbeid voor iedereen als een 
noodzakelijke voorwaarde voor een vrije 
ontplooiing van mensen en voor deelname 
aan het maatschappelijk leven. 
De CPN staat een werkgelegenheidspolitiek 
voor, die er vanuit gaat dat arbeid gericht 
moet worden op maatschappelijk zinvolle 
doeleinden. 
De CPN staat een arbeidspolitiek voor, die 
er vanuit gaat dat mensen in hun arbeids
situatie recht hebben op zeggenschap over 
het doel, de inhoud en de organisatie van 
de arbeid en over de omstandigheden 
waaronder gewerkt wordt. 
Deze doelstellingen vereisen een breuk 
met de kapitalistische loonarbeid. Commu-
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nisten deinzen daarvoor niet terug en 
zullen alle mogelijkheden benutten om de 
door kapitalistische verhoudingen opge
legde kluisters te breken. 

Radicale en maatschappelijk 
gecontroleerde arbeidstijdverkorting 

De CPN treedt op voor een radicale ar
beidstijdverkorting tot 25 uur per week. 
Een dergelijke arbeidstijdverkorting is 
vanuit verschillende invalshoeken noodza
kelijk: Maatschappelijke herverdeling van 
de arbeid tussen mannen en vrouwen, 
terugdringen van de fysieke en psychische 
arbeidsbelasting en verbetering van de 
arbeidsomstandigheden, vermindering 
van de werkloosheid en vermeerdering 
van de vrije tijd. Dat zijn invalshoeken en 
perspectieven die niet tegen elkaar uitge
speeld dienen te worden in één of andere 
hiërarchische rangorde. Het zijn perspec
tieven die met elkaar verbonden moeten 
worden in de gezamenlijke strijd van wer
kenden en niet-werkenden, van mannen 
en vrouwen voor arbeidstijdverkorting. 
Deze perspectieven vereisen dat arbeids
tijdverkorting niet op voorwaarden van de 
ondernemers en van kapitalistische crisis
politiek plaatsvindt. De CPN verzet zich 
daarom tegen pogingen om arbeidstijdver
korting te hanteren als bezuinigingsinstru
ment en als middel om arbeidsplaatsen af 
te stoten, de arbeidstijd 'flexibel' te maken 
en loon in te leveren. Arbeidstijdverkorting 
met behoud van loon wordt mede mogelijk 
gemaakt door de ontwikkeling van de ar
beid sp rad u ktiviteit. 
De perspectieven die bij arbeidstijdverkor
ting aan de orde zijn vereisen dus maat
schappelijke controle over de vormen en 
effecten van ar!ieidstijdverkorting. Com
munisten maken zich daarom sterk voor 
de verovering van controlerechten van de 
werkenden in bedrijven en instellingen. 
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Inkomensstrijd en inkomensverdeling 

De CPN ondersteunt de inkomensstrijd 
van loon- en uitkeringsafhankelijken en 
van zelfstandigen, die qua inkomen en 
arbeidssituatie in vergelijkbare omstandig
heden verkeren. De CPN streeft naar een 
zodanige herverdeling van inkomens, dat 
een economisch zelfstandig bestaan voor 
een ieder gegarandeerd is. Dat vereist een 
nivellering van de huidige inkomensonge
lijkheid en in het bijzonder het aanpakken 
van inkomens, die voortvloeien uit grote 
vermogens en bevoorrechte posities. Her
vorming van het belastingstelsel tot instru
ment van herverdeling van inkomens is 
daarbij noodzakelijk. 
De inkomenspolitiek van de CPN is ook 
gericht op het opheffen van de onderwaar
dering van handarbeid t.o.v. hoofdarbeid, 
het handhaven van de koppeling van mini
muminkomens, uitkeringen en ambtena
rensalarissen aan de loonontwikkeling, het 
handhaven van de prijscompensatie en 
het erkennen van het recht van jongeren 
op een volwaardig minimumloon. 

Naar een socialistische economie 

De economische politiek die de CPN voor
staat, is gericht op het doorbreken van de 
bestaande machts-en eigendomsve~hou
dingen. Door democratische machtsvor
ming moeten de voornaamste produktie
middelen onder maatschappelijke controle 
worden gebracht. 
De CPN streeft naar een systeem van eco
nomische planning, dat zoveel mogelijk 
ruimte geeft aan regionale en bedrijfstak
gewijze planning en sturing en waarin de 
duurzame rol van een zelfstandig midden
en kleinbedrijf erkend wordt. 
De door de CPN nagestreefde democrati
sche sturing van de economie vereist de 
invoering van nieuwe sturingsinstrumen
ten, zoals beleggingsvoorschriften, waar-
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mee kapitaalstromen beheerst kunnen 
worden en planovereenkomsten tussen 
overheid en ondernemingen waarbij de 
invloed van de werkers in de betreffende 
bedrijven en van de vakbeweging gega
randeerd dient te zijn. Daarnaast dient de 
publieke sector te worden uitgebreid door 
het instellen van overheidsfondsen, waar
mee investeringen in bepaalde regio's of 
sectoren gestuurd kunnen worden en door 
nationalisaties om maatschappelijke con
trole te bewerkstelligen over ondernemin
gen die een sleutelrol vervullen in het 
gehele economische proces. In dit verband 
is nationalisatie van de bodemschatten 
een eerste vereiste. 

Democratisering van het 
economisch leven 

Het bestuurbaar maken van de economie 
en het afstemmen van de produktie op 
maatschappelijke behoeften vereist een 
fundamentele democratisering die begint 
maar niet ophoudt bij de fabrieken, kanto
ren, instellingen en woonwijken. De basis 
daarvan wordt gevormd door organisaties 
van mensen zelf in bedrijven en instellingen 
(vakbondsgroepen, actiecomités, onderne
mingsraden en andere vormen van perso
neelsvertegenwoordiging). 
De CPN streeft naar een onder Nederlandse 
verhoudingen tot stand te brengen arbei
derszelfbestuur. Daarnaast zijn nieuwe 
democratische vormen nodig om op het 
niveau van bedrijfstak en regio de econo
mische ontwikkeling te sturen en af te 
stemmen op de planning op landelijk ni
veau. In dit verband is ook versterking van 
de rol van gemeenteraden en provinciale 
staten op economisch terrein van belang. 

Sociale politiek 

Bestaanszekerheid voor iedereen 

De CPN streeft naar een vernieuwd stelsel 
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van sociale zekerheid, dat uitgaat van 
gelijke rechten van alle individuen op vol
doende inkomen om in eigen levensonder
houd te voorzien en van gelijjke rechten op 
maatschappelijke arbeid. 
Dat betekent dat de afhankelijkheid van het 
huidige stelsel van de kapitalistische ar
beidsmarkt doorbroken moet worden. Dat 
functioneert immers slechts als een ge
trapte achteruitgang voor degenen die niet 
of niet meer op deze arbeidsmarkt terecht 
kunnen. Dat betekent ook dat het kostwin
nersbeginsel doorbroken moet worden. 
Vrouwen en jongeren zijn immers vooral 
aangewezen op regelingen, die uitgaan 
van de traditionele gezinsstructuur en die 
daardoor onderdrukkende afhankelijk
heidsverhoudingen mede in stand hou
den. 

Een vernieuwd stelsel van sociale zekerheid 
dient: 
- een maatschappelijk aanvaardbaar 

minimuminkomen te garanderen; 
- een koppeling tussen betaald arbeids

verleden en uitkering te handhaven, 
rekening houdend met de levensom
standigheden van de uitkeringsgerech
tigde en een maatschappelijk aanvaard
bare bovengrens; 

- mogelijkheden te bieden voor een 
soepele overgang tussen verschillende 
vormen van betaalde arbeid (bijv. edu
catief verlof), en tussen betaalde arbeid 
en nog niet maatschappelijk erkende 
en niet-betaalde arbeid (bijv. op vrijwil
lige basis verrichten van onbetaalde 
arbeid, zwangerschaps-en ouder
schapsverlof). 

In een vernieuwd stelsel van sociale zeker
heid dient ook een eind te worden gemaakt 
aan bureaucratische betutteling, ondoor
zichtigheid en ontoegankelijkheid. De uit
voeringsorganisaties van de sociale verze
keringen en het beheer van de betreffende 
fondsen dienen daarom gedemocratiseerd 
te worden. 
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Gelijke rechten op zelfstandig wonen 

De CPN streeft naar een sociaal volkshuis
vestingsbeleid, waardoor het recht van alle 
inwoners op zelfstandig en betaalbaar 
wonen gewaarborgd kan worden. Dat 
vereist het doorbreken van de overheer
sende invloed van particuliere onderne
mingen en financiers op bouw- en grond
kosten. 
Planning en besluitvorming over woning
bouw en de daarmee samenhangende 
voorzieningen dienen gedemocratiseerd 
en zoveel mogelijk gedecentraliseerd te 
worden. Binnen een door de landelijke 
overheid vast te stellen kader dienen pro
duktie, distributie en beheer plaats te vin
den onder verantwoordelijkheid van lokale 
overheidsorganen waarbij een zo groot 
mogelijke zeggenschap van de bevolking 
gegarandeerd moet zijn. 

Gelijke rechten op sociale en 
medische zorg 

Communisten staan op het standpunt dat 
sociale en medische zorg in principe gratis 
en voor iedereen toegankelijk dient te zijn. 
Dat vereist een sociale politiek, die gericht 
is op het ontwikkelen van een pakket van 
voorzieningen van goede kwaliteit. De 
invloed van de kapitalistische industrie op 
medische zorg en wetenschap dient afge
broken te worden. 
De CPN streeft naar maatschappelijke 
controle op de farmaceutische en medisch
technische industrie en naar wettelijke 
bescherming tegen misbruik van experi
menten en wetenschappelijk onderzoek. 
Dat vereist zowel versterking van de rol 
van het parlement op dit terrein als uitbrei
ding van het medebeslissingsrecht van 
gebruikers van de betreffende voorzienin
gen en van degenen die daar werken. 
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Cultuurpolitiek 

Culturele pluriformiteit 

Communisten komen op voor het recht 
dat mensen hebben om t.a.v. samenle
vingsvormen, leefstijl, seksualiteit en ero
tiek naar hun eigen inzicht hun leven vorm 
te geven en zetten zich in voor een politiek 
die voorwaarden schept voor een vrije 
ontwikkeling van het culturele leven. 
Dat vereist bestrijding van onverdraag
zaamheid en discriminerende ideologieën 
en praktijken. Dat vereist ook het afbreken 
van drempels bij de vrije toegang van een 
ieder tot veelzijdige informatie en cultuur
uitingen en het tegengaan van de onder
schikking daarvan aan commerciële of 
staatsbelangen. 
Dat zijn de centrale uitgangspunten, die 
uitgewerkt worden in: 

de onderwijspolitiek die de CPN voor
staat: onderwijs voor iedereen en naar 
eigen keuze, die niet belemmerd wordt 
door financiële drempels; gegarandeer
de vrijheid van onderwijs en democrati
sche verhoudingen in het onderwijs; 

- de wetenschapspolitiek die de CPN 
voorstaat: vrijheid van wetenschappelijk 
onderzoek, democratisering van de 
wetenschapsbeoefening en toeganke
lijkheid van onderzoeksresultaten; 
de kunstpolitiek die de CPN voorstaat: 
artistieke vrijheid van kunstenaars, die 
beschermd wordt tegen tendensen om 
kunst te onderschikken aan economi
sche of politieke belangen; bestaansze
kerheid voor kunstenaars, en toeganke
lijkheid van de kunst; 
de mediapolitiek die de CPN voorstaat: 
een pluriform en gedemocratiseerd 
stelsel van media en uitgeverijen, 
waardoor politieke monopolie-posities 
uitgesloten en commercialisering te
ruggedrongen wordt, en dat ruimte 
biedt voor culturele vernieuwing. 



Politiek en Cultuur 

Politieke democratie en 
hervorming van het 

staatsbestuur 

Geen socialisme zonder democratie 

Communisten treden op voor democrati
sche zeggenschap in bedrijven, buurten en 
instelingen èn voor versterking en vernieu
wing van de politieke democratie op basis 
van politieke vrijheid, gelijkheid en mon
digheid van de mensen. Voor communisten 
is het principe van een democratisch-par
lementaire staatsvorm uitgangspunt voor 
het streven naar vernieuwing. 
Fundamentele veranderingen zijn noodza
kelijk om de beperkingen van de huidige 
parlementaire democratie in ons land op 
te heffen. Uitbreiding van democratische 
rechten dient gepaard te gaan met het 
treffen van voorzieningen zodat deze rech
ten ook effectief gegarandeerd kunnen 
worden. Vernieuwing van de politieke 
democratie dient gepaard te gaan met het 
afbreken van drempels, die deelname van 
arbeiders, vrouwen, uitkeringsafhankelijken 
en etnische minderheden aan de politieke 
menings-en besluitvorming belemmeren. 

Geen staatssocialisme 

De communisten streven naar een socialis
me, waar de rol van de staat zo beperkt 
mogelijk is. Niet om ruimte te geven aan 
winzucht van grote kapitaalbezitters en 
graaizucht van huizenspeculanten, maar 
om zoveel mogelijk ruimte te geven aan 
democratische zeggenschap van de men
zen zelf in buurten, bedrijven en instellin
gen. 

Uitbreiding grondrechten 

De CPN treedt op voor bescherming van 
de in de grondwet en in internationale 
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verdragen verankerde g€1ijkheidsrechten 
(zoals het discriminatieverbod), mensen
rechten (zoals het recht op privacy en 
onschendbaarheid van het menselijk li
chaam) en democratische grondrechten 
(zoals vrijheid van levensovertuiging, vrij
heid van meningsuiting, vrijheid van ver
eniging, vergadering en betoging, en alge
meen kiesrecht). 
Communisten streven naar uitbreiding van 
deze rechten (zoals het grondwettelijk 
vastleggen van het stakingsrecht en het 
afschaffen van de mogelijkheid om bepaal
de categorieën uit te sluiten van het kies
recht) en naar het meer precies vastleggen 
en aanvullen van de sociale grondrechten, 
zoals het recht op betaalde arbeid, wonen, 
onderwijs en sociale zekerheid. Dat is o.a. 
van belang om de bewegingsruimte van 
vakbeweging en andere sociale bewegin
gen te garanderen en rechten van minder
heden uit te breiden. 

Meerpartijenstelsel 

Naar de mening van de CPN dienen in het 
socialisme voor alle partijen, onafhankelijk 
van hun visie op de maatschappij de grond
wettelijke rechten en het functioneren in 
gekozen organen volledig gewaarborgd te 
zijn met uitzondering van fascistische 
partijen en andere partijen, die rassendis
criminatie propageren. 

Positie van gekozen organen 

De CPN streeft naar een versterking van de 
positie van het parlement als het gaat om 
beslissingen die de algemene sociale en 
economische ontwikkeling betreffen. Die 
versterking is nodig, niet om ruimte te 
geven aan praktijken om over de hoofden 
van de mensen heen besluiten te nemen, 
maar om te voorkomen dat politieke be
sluitvorming buiten het parlement op 
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oncontroleerbare plekken in hoofdkantoren 
van grote concerns en in staatsapparaten 
wordt bekokstoofd. 

Directe democratie en decentralisatie 

De CPN streeft naar nieuwe vormen van 
democratie als noodzakelijke aanvulling op 
de vertegenwoordigende democratie en 
naar decentralisatie van het staatsbestuur. 
Invoering van vormen van directe demo
cratie en decentralisatie van reële be
voegdheden is van belang, niet om nieuwe 
buffers tussen regering en bevolking op te 
richten, maar om de invloed van de mensen 
zelf op de zaken die hen direct aangaan te 
vergroten. 

Uitvoerende staatsorganen 

De CPN streeft naar versterking van de 
democratische controle op uitvoerende 
staatsorganen om te voorkomen dat deze 
organen politieke taken van gekozen orga
nen overnemen. Versterking van externe 
democratische controle dient gepaard te 
gaan met interne democratisering van 
uitvoerende staatsorganen. Dat is noodza
kelijk om de zeggenschapsrechten van de 
werkers bij deze organen te garanderen en 
de politiek en maatschappelijk eenzijdige 
samenstelling van de betreffende instellin
gen te doorbreken. Diverse overheidsorga
nen worden immers nog steeds beheerst 
door conservatieve eliteculturen en worden 
hoofdzakelijk bemand in plaats van be
menst. Het tot stand brengen van demo
cratische verhoudingen in deze organen is 
bovendien van bijzondere betekenis in het 
kader van de door de CPN voorgestane 
democratische weg naar het socialisme. 
De CPN hecht daarom groot belang aan 
democratisering van leger en politie en 
aan de rol van de onafhankelijke vakbewe
ging daarbij. De CPN treedt op tegen ten-
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densen om het leger te veranderen in een 
beroepsleger of te misbruiken als orde
handhaver en stakingsbreker. 

De democratische weg 
naar het socialisme 

Noodzaak van een revolutionaire weg 

De strijd voor socialisme vereist afbraak 
van de machtsposities van heersende 
maatschappelijke krachten, die kapitalisti
sche eigendomsverhoudingen en andere 
vormen van ongelijkheid en onderdrukking 
in stand houden. Die strijd heeft betrekking 
op een veelvoud van machtscentra in 
politieke organen, uitvoerende staatsorga
nen, ondernemingen in allerlei uiteenlo
pende culturele en maatschappelijke in
stellingen. 
Fundamentele veranderingen in de 
machtsverhoudingen zijn alleen te bewerk
stelligen door een actieve deelname van 
de massa van de bevolking. De krachten 
voor verandering zijn in principe aanwezig 
en kunnen versterkt worden. Een revo
lutionaire weg is daarom niet alleen nood
zakelijk maar ook mogelijk. Daarbij moet 
revolutie niet opgevat worden als éénmali
ge daad maar als een proces waarin dras
tische verschuivingen in de machtsverhou
dingen op de verschillende niveaus niet 
tegelijkertijd zullen plaatsvinden. 

Democratische weg 

De weg naar het socialisme die de CPN 
voorstaat, is een democratische weg. So
cialisme kan en moet veroverd worden 
langs de weg van strijd om democratie op 
alle terreinen van het maatschappelijk le
ven. 
De democratische weg die communisten 
voorstaan, is niet hetzelfde als een parle
mentaire weg, maar een weg waarpij strijd 
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in het parlement en buiten het parlement 
met elkaar verbonden worden. Een com
munistische strategie, die gericht is op 
radicale democratisering en in dat kader 
ook de betekenis van de parlementaire 
democratie onderkent, kan zich immers 
niet laten opsluiten binnen de smalle mar
ges van parlementarisme en legalisme. Zij 
kan kortom haar bewegingsvrijheid niet 
laten inperken door het geheel van be
staande wetten en regels (d.w.z.: de heer
sende rechtsorde). maar neemt als politiek 
richtsnoer uitsluitend de principes van de 
democratische rechtsstaat. 
De democratische weg die communisten 
voorstaan, is evenmin een weg van een 
steeds groeiende staatsmacht. Het is juist 
een weg van uitbreiding, versterking en 
vernieuwing van directe en indirecte vor
men van democratie en van politieke en 
sociale democratie. Alleen op deze wijze is 
het mogelijk om de meerderheid van de 
bevolking te winnen voor een politiek, die 
gericht is op fundamentele veranderingen, 
de actieve deelname van verschillende 
bevolkingsgroepen aan dat proces te ga
randeren en daarmee de speelruimte voor 
reactionaire initiatieven te verminderen. 

Vreedzame weg 

De democratische weg die communisten 
voorstaan, gaat uit van de mogelijkheden 
van een vreedzame overgang naar het 
socialisme. Die mogelijkheden hangen 
samen met de breedheid van krachten die 
naar verandering streven: krachten die ten 
dele ook binnen de staatsorganen zelf 
aanwezig zijn. Het samengaan van deze 
krachten vormt de basis voor fundamentele 
veranderingen in de richting van het socia
lisme en voor het ontwikkelen van een 
vernieuwde en weerbare democratie: een 
democratie, die zichzelf kan en wil verdedi
gen, alleen niet door opheffing van demo
cratie, niet door aanwending van middelen, 
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die met haar aard en doel in strijd zijn. Ook 
een strategie die gericht is op geweldsver
mijding, kan natuurlijk nooit volledig ga
randeren dat reactionaire krachten op een 
bepaald moment toch niet middelen zullen 
hanteren en wegen zullen bewandelen, die 
de democratische rechtsstaat als zodanig 
ernstig ondermijnen. In zo'n situatie dienen 
progressieve krachten uiteraard niet te 
aarzelen om effectieve stappen te onder
nemen die gericht zijn op herstel van de 
democratische rechtsstaat. Maar ze dienen 
in zo'n situatie evenmin hun toevlucht te 
zoeken in een politiek die het perspectief 
op herstel en uitbouw van de democrati
sche rechtsstaat blokkeert. 

Maatschappijverandering 
door coalitiepolitiek 

Democratische machtsvorming 

Fundamentele veranderingen kunnen 
alleen plaatsvinden wanneer progressieve 
bewegingen en partijen er in slagen om 
een duurzaam bondgenootschap tot stand 
te brengen. Communisten streven naar 
zo'n bondgenootschap en zetten zich in 
om onderlinge tegenstellingen tussen en 
verdeeldheid van progressieve krachten te 
overwinnen. 

Uitgangspunten coalitiepolitiek 

De CPN staat een coalitiepolitiek voor, die: 
- ontplooiïng van de strijd van de afzon

derlijke progressieve bewegingen voor 
eigen doelstellingen mogelijk maakt en 
stimuleert; 

- wederzijdse beïnvloeding en onderlinge 
solidariteit van de verschillende bewe
gingen mogelijk maakt, op basis van 
gelijkwaardigheid, autonomie en eigen 
verantwoordelijkheid; 
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gericht is op het ontwikkelen van ge
meenschappelijke doelen van progres
sieve krachten. 

Kernpunten coalitiepolitiek 

De CPN levert een bijdrage aan gemeen
schappelijk optreden van progressieve 
krachten op basis van eigen optreden, 
doelstellingen en uitgangspunten. De 
volgende kernpunten staan daarbij cen
traal: 

- Communisten nemen en ondersteunen 
initiatieven die gericht zijn op de ver
sterking en verbreding van de vredes
beweging in haar strijd tegen atoombe
wapening en oorlogsdreiging. Zij sti
muleren ook het tot stand komen van 
brede coalities in de strijd voor de 
leefbaarheid van de aarde, van natuur 
en milieu. 
Communisten streven naar bondge
nootschappen tussen maatschappelijke 
krachten en bewegingen die zich ver
zetten tegen kapitalistische uitbuitings
en onderdrukkingsverhoudingen. Zij 
zetten zich in voor de eenheid van 
werkenden en werklozen, gezamenlijk 
optreden van buitenlanders en Neder
landers, van mannen en vrouwen. De 
communisten streven daarbij naar een 
verenigde krachtige vakbeweging die 
optreedt voor de belangen van alle 
loon- en uitkeringsafhankelijken. 
In het kader van de strijd tegen kapita
listische uitbuiting en onderdrukking 
streeft de CPN ook naar een bondge
nootschap met kleine zelfstandigen en 
middengroepen en ondersteunt ze de 
ontwikkeling van coöperatieve vormen 
van arbeid. 

- Om de ma~t van het monopoliekapi
taal te breken, bepleit de CPN bondge
nootschappen met ondernemers in het 
midden- en kleinbedrijf. 
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Communisten nemen en ondersteunen 
initiatieven die gericht zijn op de ver
sterking en verbreding van de feminis
tische strijd en van de strijd voor ho
mobevrijding. 
Communisten streven naar brede 
bondgenootschappen van alle groepen, 
die op democratisch grondslag strijden 
tegen fascisme, racisme en antisemitis
me. 

- Communisten treden actief op voor de 
versterking van solidariteitsorganisaties 
en -bewegingen die in nationaal en 
internationaal verband optreden tegen 
uitbuiting, beperking of vertrapping 
van mensen- en burgerrechten en 
nationale zelfstandigheid. 

- Communisten zetten zich in voor de 
versterking van bewegingen die opko
men voor uitbreiding, versterking en 
vernieuwing van de democratie in 
bedrijven, instellingen en staatsorga
nen, en in wijken en buurten. 

Samenwerking met progressieve 
bewegingen 

De CPN gaat uit van de noodzaak van 
wisselwerking tussen partijen en bewegin
gen vanuit de erkenning van eigen verant
woordelijkheid en zelfstandigheid van 
beiden. De CPN keert zich tegen elke tllitaire 
of paternalistische onderschikking van de 
politiek van sociale bewegingen aan die 
van partijen of van één bepaalde partij. In 
dit verband verdedigt zij niet alleen de 
autonomie en onderhandelingsvrijheid 
van de vakbeweging, maar keert zij zich 
tegen pogingen- van welke partij dan 
ook- om sociale bewegingen te verande
ren in partijpolitieke instrumenten. Tegelijk 
wijst de CPN ook opvattingen af waarbij 
autonomie van bewegingen politieke afzij
digheid zou inhouden en progressieve 
partijen slechts als instrument van bewe
gingen worden beschouwd. 
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Samenwerking tussen partijen 

De CPN streeft naar het doorbreken van 
scheidslijnen tussen progressieve politieke 
partiJen die samenwerking en krachten
bundeling in de richting van het socialisme 
verhinderen. Gestreefd moet worden naar 
het uitbouwen van de samenwerking tus
sen en versterking van het gemeenschap
pelijk optreden van progressieve partijen. 
Naar de mening van de CPN zijn de moge
lijkheden daartoe in Nederland aanwezig. 

Progressieve meerderheidsvorming 

De CPN is bereid regeringsverantwoorde
lijkheid te dragen op basis van haar verkie
zingsprogramma. De CPN streeft naar het 
tot stand brengen van een duurzame pro
gressieve meerderheidscoalitie en onder
steunt initiatieven die een progressieve 
regeringsformatie naderbij kunnen bren
gen. Uitgangspunt voor de CPN is dat het 
programma en de politiek van een derge
lijke regeringsformatie verbonden zijn met 
progressieve bewegingen en ruimte bieden 
aan ontplooiïng van die bewegingen. 
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Democratische samenwerkingsvormen 

Coalities tussen progressieve partijen, 
maatschappelijke organisaties en bewe
gingen komen tot stand in de strijd door 
aaneensluiting op basis van gemeen
schappelijke eisen en doelstellingen. 
Het ontwikkelen van overeenstemming 
over hoofdpunten en prioriteiten van een 
progressieve politiek vereist versterking 
van progressieve samenwerking op alle 
niveaus. In gemeenschappelijke platforms 
aan de basis, in de buurten, bedrijven en 
instellingen kan de uitwisseling van strijd
ervaringen worden gestimuleerd en kun
nen concrete alternatieven worden ontwik
keld. Naast en in samenhang met het 
versterken van die platforms is ook uitbouw 
van overleg en samenwerking tussen 
progressieve organisaties op landelijk, 
regionaal en plaatselijk niveau van belang 
voor het ontwikkelen van gemeenschappe
lijke initiatieven om de macht van de heer
sende maatschappelijke krachten terug te 
dringen en te breken. 

Harry van den Berg 
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De Nederlandse huwelijksrechtsorde werd in 1838 in het Burgerlijk Wetboek vastgelegd. 
Ze is nu, bijna anderhalve eeuw later, zeer sterk gewijzigd. 
In 1956 werd de gehuwde vrouw handelingsbekwaam, en in 1970 werd de hoofdregel 
van de huwelijksrechtsorde, luidende 'de man is het hoofd der echtvereniging' uit het 
B. W. geschrapt. 
Er was echter al eerder een maatschappelijk proces gaande waarbij de machtspositie 
van de man in het huwelijk werd aangetast. Rond de eeuwwisseling vonden drie wets
wijzigingen hun beslag, die de hoofdregel van de huwelijksrechtsorde begonnen te on
dermijnen. In 1901 ging het om de positie van de gehuwde vrouw als moeder, in 1907 
als arbeidster, en in 1919 als politiek- stemgerechtigd- onderwerp. Respectievelijk 
zijn die posities gewijzigd met de wet op de ouderlijke macht en de voogdij, de wet op 
de arbeidsovereenkomst en de wet tot wijziging van de kieswet. 

Niet zonder trots publiceren we hier een hoofdstuk uit de politicologische doctoraalscriptie, 
handelende over het huwelijksrecht in de periode 1838-1922, waar onze oud-redactrice 
Marianne Braun kortgeleden op afstudeerde. 
Het hoofdstuk gaat over de totstandkoming van het vrouwenkiesrecht in het kader van 
de huwelijksrechtsorde. 

Het staatsburgerschap 
van de vrouw 

In dit stuk zal enig licht worden geworpen 
op de consequenties van de wettelijke 
bepaling dat de man het hoofd van de 
echtvereniging was voor de staatsinrich
ting. Want de door de staat gewilde huwe
lijksrechtsorde had verstrekkende gevolgen 
voor de publiekrechtelijke verhouding 
tussen staat en burgers. 

Een van de belangrijke, en honderd jaar 
later ook meest bekend gebleven actiepun
ten van de eerste feministische golf was 
de verovering van het vrouwenkiesrecht. 

Het kiesrecht was alle vrouwen onthouden, 
zonder onderscheid naar burgerlijke staat. 

Het was dus niet van belang of het om 
gehuwde of ongehuwde vrouwen ging. 
In de privaatrechtelijke sfeer was dit onder
scheid al sinds lang wèl van belang. Na 
1838 waren gehuwde vrouwen in het bezit 
gekomen van grotendeels dezelfde burger
lijke rechten als mannen. 

Toch werden in de strijd om het vrouwelijke 

staatsburgerschap vrouwen als gehuwde 
wezens volop ten tonele gevoerd. Niet 
alleen als 'exemplarisch' voor de vrou
wensoort, daar alle vrouwen eigenlijk 
moeder zouden moeten worden en dus 
gehuwd zouden moeten zijn. 
Vrouwen in het algemeen waren volgens 
de ene strijdende partij niet geschikt voor 
het kiesrecht, maar als ze gehuwd waren, 
waren ze feitelijk 'extra' niet geschikt. In de 
bekende brochure waarin Mr. W. H. M. 
Werker voor de Nederlandse Mannenbond 
voor Vrouwenkiesrecht de argumenten 
tegen vrouwenkiesrecht bijeengaarde en 
in zeven typen indeelden, waren er drie 
typen argumenten die direct of minder 
direct op de burgerlijke staat van vrouwen 
betrekking hadden.' 

1. De verzameling argumenten tegen het vrouwen
kiesrecht wordt opgesomd in Dr. W. H. Posthu
mus-van der Goot e.a., Van moeder op dochter. 
De maatschappelijke positie van de vrouw in 
Nederland vanaf de Franse tijd. SUN reprint. Nij
megen: SUN 1977, blz. 137. 
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Vrouwen waren 'gevoelsmensen' en ze 
leverden geen intellectuele prestaties. Ze 
lieten zich door de eerste de beste dema
goog beïnvloeden, daar het haar van nature 
ontbrak aan een objectief oordeel. Dat 
waren in een notedop de tegenargumenten 
voor de vrouw in het algemeen. Voor de 
gehuwde vrouw in het bijzonder was er 
ten eerste het rechtsfeit dat de man het 
hoofd van de echtvereniging was. Als zij in 
burgerlijke zaken rechtsondergeschikt was 
aan haar man, dan ging het niet aan haar 
staatsrechtelijk de gelijke van de man te ma
ken. 
Met het tweede type argument tegen de 
gehuwde vrouw werd de angst verwoord 
dat door het bezit van het kiesrecht vrouwen 
zouden gaan zondigen tegen de geldende 
huwelijksrechtsorde, en dus het hoofd van 
de echtvereniging als het ware hoorntjes 
op zouden zetten. Het luidde dat het vrou
wenkiesrecht de vrouw uithuizig zou ma
ken. En dus zou het gezin uit elkaar worden 
gerukt, vrouwen zouden haar moeder
plichten verwaarlozen, en er zou in het 
algemeen 'seksen-strijd' ontbranden. 
Het derde type tegenargument gaf behalve 
het neewoord tegen vrouwenkiesrecht, 
ook de oplossing van het vraagstuk hoe de 
stem van vrouwen hoorbaar zou worden. 
Vrouwen konden, zo werd betoogd, net zo 
goed door mannen vertegenwoordigd 
worden. Dat was hen wel toe te vertrou
wen; dat deden ze in burgerlijke zaken 
tenslotte ook. Mannen waren immers 
'verstandsmensen', ze leverden wel intel
lectuele prestaties, lieten zich niet door de 
eerste de beste demagoog beïnvloeden, 
en het ontbrak hen van nature niet aan een 
objectief oordeel. 
Vrouwen waren niet alleen uitgesloten van 
het kiesrecht. Het was voor vrouwen ver
boden bij de Kamers voor Koophandel, de 
Raden van Beroep en de arbeidsinspectie. 
Ze konden geen rechter worden, geen 
griffier van de Kamer of van Provinciale 
Staten, geen burgemeester, geen secretaris 
of ontvanger van de gemeente, geen a mb-
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tenaar van de burgerlijke stand, geen con
sulair ambtenaar, geen notaris, geen 
scheidsrechter. 
In het manifest van de Vrije Vrouwen in 
1889, was 'het recht om onder dezelfde 
voorwaarden en bij dezelfde bekwaamheid 
als de man Staats- en Gemeenteambten
en betrekkingen te kunnen bekleeden' als 
tweede eis opgenomen. 2 Ook het Comité 
tot verbetering van den maatschappeli1ken 
en den rechtstoestand der vrouw in Neder
land, wenste in 1894 in zijn oprichtings
manifestatie de openstelling van dit soort 
ambten en publieke functies voor vrou
wen. 
Maar het zou totdat het vrouwenkiesrecht 
mogelijk werd duren, dat de meeste van 
deze verboden opgeruimd werden. En dat 
laatste wilde nog niet zeggen dat vrouwen 
ook benoèmd werden. Zo werd pas in 
1947 de eerste vrouwelijke rechter be
noemd, na enige weinig verkwikkelijke 
tegenacties van de regering.• Het zal wel 
niet verbazen dat het om een kinderrechter 
ging. 
De bovengenoemde argumenten tegen 
vrouwen golden ook in het geval van het 
bekleden van ambten. Zoals nog zal blijken 
waren de argumenten tegen de gehuwde 
vrouw in het bijzonder in enkele van deze 
gevallen zo 'hard' te maken, dat er sprake 
was van ware onverenigbare betrekkingen. 
Interessant is, dat in de eerste helft van 
deze eeuw het oude en het nieuwe naast 
elkaar voorkwamen. In dezelfde tijd dat 
bijvoorbeeld nog eenduidig in de wet 
werd vastgelegd dat vrouwen gèèn consu
lair ambtenaar konden worden, waren de 
nieuw geschapen publieke functies niet 
meer voor vrouwen verboden. Voor een 

2. Gecit. in Posthumus-van der Goot, a.w. blz. 94. 
4. In 1915 werd te Winschoten een vrouw be

noemd tot beëdigd klerk ter griffie. Deze kan de 
griffier vervangen. De Hoge Raad besliste toen 
dat een beëdigd klerk geen deel uitmaakt van de 
rechterlijke macht. De regering weigerde daarna 
gelden toe te staan voor de bezoldiging van al
dus benoemde vrouwen. Zie hiervoor Posthu
mus-van der Goot, a.w. blz. 212. 
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functie bij de Rijksverzekeringsbank, de 
Raden van Arbeid, de huurcommissies, 
allemaal voortbrengselen van de golf van 
staatsinterventie in het eerste kwart van 
deze eeuw, konden vrouwen in aanmerking 
komen. Ook handelingsonbekwame, van 
het kiesrecht uitgesloten vrouwen. 

Het vrouwenkiesrecht 

Vóór het tot stand komen van het algemeen 
kiesrecht waren er verschillende categorie
ën mensen die door uiteenlopende politieke 
denkers en staatsrechtgeleerden beargu
menteerd van het kiesrecht werden uitge
sloten. Daar waren alle categorieën vrou
wen altijd bij. 
Maar ook was het niet meer dan normaal 
om, als men vóór algemeen kiesrecht 
pleitte, eveneens bepaalde categorieën 
mensen uit te sluiten. Bedeelden bijvoor
beeld, en landlopers. 
Ook vrouwen weer. En, maar dat wordt 
hier en nu in een 'dubbeltelling' opgewor
pen: vrouwen die van haar man waren 
weggelopen. Als men tenminste een arrest 
van de Hoge Raad in 1854 serieus neemt. 
Dat sprak uit dat als een gehuwde vrouw, 
die volgens art. 78 BW geen andere woon
plaats had dan die van haar man en hem 
volgens art. 161 lid 2 BW in zijn woning 
moest volgen haar verblijf elders had, zich 
aan landloperij schuldig maakte. 5 

Spinoza schreef in de zeventiende eeuw, 
dat in de meest extreme vorm van demo
cratie die mensen kiesrecht konden hebben, 
die ten eerste door de wetten van het land 
tot burgers waren verklaard, ten tweede 
hun eigen meesters konden zijn, en ten 
derde behoorlijk leefden. 6 

Hij wilde het kiesrecht dus achtereenvol
gens onthouden aan vreemdelingen, voorts 
vrouwen, minderjarigen en bedienden, en 
tenslotte misdadigers. De tweede categorie, 
in èèn adem vrouwen, minderjarigen en 
bedienden, sloot hij uit op grond van ge
slacht en dienstbaarheid. Deze mensen 
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woonden immers allen, dienstbaar, in het 
huis van hun 'meester'. Het waren de 
'persona miserabiles', die niet in staat 
werden geacht zelfstandig te leven. 
Montesqieu betoogde in de achttiende 
eeuw hetzelfde op een andere manier. Bij 
de verkiezing van de vertegenwoordigers 
van het volk moesten volgens hem diege
nen worden buitengesloten die zo laag 
stonden dat ze niet geacht werden een 
eigen wil te hebben. 7 

Thorbecke schreef een eeuw later weer 
iets dergelijks in een beschouwing over 
het censuskiesrecht. Hij knoopte daarbij 
naar goed liberaal inzicht de wil aan de 
eigendom vast. 'Men wordt geroepen', zo 
zette hij uiteen, 'om te stemmen in de 
onderstelling dat men een eigen wil hebbe. 
Hoe zou hij, die niet vrij is, die niet over 
zooveel uitwendig goed beschikt om zieh
zelven te kunnen helpen, kunnen 
regeeren ?'8 

Achteraf kan gezegd worden dat rijke, 
ongehuwde vrouwen strikt genomen niet 
onder de 'niet-vrijen' van Thorbecke vielen. 
Maar het grootste gedeelte van de volwas
sen vrouwen in Nederland wel. Alle ge
huwde vrouwen, rijk en arm, hadden rech
tens geen eigen goed en geen eigen wil. 
Het principe van Spinoza, dat op grond 
van het 'meester' zijn over zichzelf en over 
de aan hem van nature toegevoegde ande-

5. HR 14 nov. 1854.Gevit. in: Mr. D. S. van Emden, 
Burgerlijk Wetboek, opgehelderd door de juris
prudentie van den Hoogen Raad. Den Haag: 
Gebr. Belinfante, 1880 blz. 17. 

6. Ik ontleen het nu volgende aan H. M. Zwager, De 
motivering van het algemeen kiesrecht in Euro
pa. Een historische studie. Proefschrift Amster
dam. Groningen: J. B. Wolters, 1958,blz. 118. 

7. Gecit. in: Teun Jaspers, Rechtspreken in de 
maatschappij. Een onderzoek naar opvattingen 
over plaats en functie van de rechtspraak in het 
Nederlandse economische, sociale en politieke 
bestel van het einde van de achttiende tot het 
begin van de twintigste eeuw. Zwolle/Den 
Haag: W. E. J. Tjeenk Willink, Universitaire Pers 
Leiden, blz. 362 noot 18. 

8. Gecit. in: Mr. R. Kranenburg, Het Nederlandsch 
staatsrecht. Deel I. Haarlem: H. D. J. Tjeenk Wil
link, 1924, blz. 209. 
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ren alleen mannen kiesrecht konden heb
ben, is tot in deze eeuw toe verdedigd. 
Zelfs de conceptie van het individualisti
sche, meer of minder algemene mannen
kiesrecht, in de vorige eeuw ingebracht 
door de liberalen, stoelde af en toe nogal 
opvallend op het rechtsinstituut van het 
hoofd van de echtvereniging. 
Het gezinshoofden-kiesrecht zoals dat door 
de confessionelen werd bepleit was er 
identiek aan. Zij wilden dit oude principe in 
zuivere vorm behouden, tegen alle godde
loze nieuwlichterij in. 
Het gezinshoofden-kiesrecht kwam erop 
neer dat de gehuwde vrouw, precies omdat 
ze haar echtgenoot moest gehoorzamen, 
geen directe relatie met de staat kon heb
ben. Het werd in de strijd geworpen tegen 
het individualistische verlichtingsdenken 
dat in de liberale grondwet van 1848 zijn 
beslag had gekregen. 
In het maatschappijbeeld van voor de 
Franse revolutie, erna nog verdedigd door 
de anti-revolutionairen, telde men geen 
individuele personen. 'Individuen, dat wil 
zeggen op zich zelf staande personen 
zonder naderen band of bepaling, vormen 
geen volk', zo sprak Abraham Kuyper in 
1912.9 Een volk bestond uit gezinnen. 
Die gezinnen nu, moesten in staat en 
maatschappij vertegenwoordigd worden 
door de door God aangestelde hoofden. 
Dat waren de mannen en vaders, die langs 
deze onsymphatieke weg toch tot individu
eel persoon verheven werden. Door het 
gezin rechtens te promoveren tot het fun
dament van de moderne staatkundige 
organisatie, brachten de confessionelen 
dus de zuivere leer van art. 160 BW in 
staatsrechtelijke praktijk. 
Het gezinshoofden-kiesrecht heeft het niet 
gehaald. In de tweede helft van de negen
tiende eeuw braken zoals gezien steeds 
meer vrouwen- feitelijk en overdrachtelijk 
gezien- uit het huis van hun meester. De 
eerste feministische golf eiste samen met 
de met haar symphatiserende mannen die 
niet op deze manier 'meester' wilden zijn, 
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het vrouwenkiesrecht op. 
Het is waarschijnlijk d'at zonder deze strijd 
voor vrouwenkiesrecht het gezinshoofden
kiesrecht niet principieel bestreden zou 
zijn. Het liberale en sociaal-democratische 
denken bevatte in de kiem wel een tegen
strijdigheid met de geldende huwelijks
rechtsorde, toegesneden als deze was op 
personen mèt 'naderen band of bepaling', 
maar het was het als het ware zichzelf niet 
voldoende bewust. Eerst de strijd voor het 
vrouwenkiesrecht zorgde er voor dat die 
tegenstrijdigheid 'zichtbaar' werd. 
Daarom kan ook gesteld worden, dat het 
streven naar vrouwenkiesrecht meer in
hield dan het streven naar meer vrouwen 
in de wetgevende lichamen met het doel 
de wetten te veranderen. Of bijvoorbeeld 
het geven van burgerschapsrechten aan 
de vrouw omdat ze daar recht op had, en 
het haar waardigheid verhoogde. Het 
vrouwenkiesrecht was ook, zij het voor een 
groot deel waarschijnlijk niet vooropgezet. 
een aanval op het confessionele actieplan 
om vrouwen als ondergeschikten van haar 
mannen letterlijk en figuurlijk 'binnen' te 
houden. 
Men zou kunnen zeggen dat dankzij de 
eerste feministische golf Nederland veel 
minder 'domineesland' is geworden dan 
nu het geval is. Een van de pijlers van de 
'dominees' -orde, het gezinshoofden-kies
recht, is in grote mate door haar tegenge
houden. 
Het kiesrecht werd aan vrouwen in de 
heersende- en aan die in de arbeidersklasse 
enerzijds, en aan gehuwde en ongehuwde 
vrouwen anderzijds, in een klap verleend. 
Er werd geen verschil gemaakt binnen de 
twee genoemde 'onderverdelingen' naar 
klasse en naar burgerlijke staat. Toch ging 
in de ideologische voorbereiding op dit 
gebeuren de rijke en ongehuwde vrouw 
voor. Dat was binnen de orde van het 

9. Gecit. in: Dr.P.A.Diepen horst, Onze strijd in de 
Staten Generaal. Deel 11. Amsterdam: De Stan
daard, 1929, blz. 60. 
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patriarchale en kapitalistisch maatschappe
lijke systeem ook redelijk en consequent. 
De geschiedenis van de eerste onderver
deling is voor wat het kiesrecht betreft 
genoegzaam bekend. Aan de onderverde
ling van vrouwen naar burgerlijke staat is 
in verband met het kiesrecht veel minder 
aandacht geschonken. Dat komt omdat de 
wettelijke huwelijksorde, 'natuurlijk' als zij 
werd beschouwd, als van weinig belang 
werd en wordt geacht voor de organisatie 
van het staatkundig leven. Behalve dan 
uiteraard door de orthodoxen op huwe
lijksgebied: De confessionelen, die alle 
wetgeving met hun godsgeloof wilden 
doordringen, en in het kader hiervan onder 
meer voor een gezinshoofden-kiesrecht 
opkwamen. 
In het algemeen bestreden de liberalen 
deze confessionele offensieven met 
hartstocht. 10 Maar als het om het in dit 
godsgeloof zeer belangrijke thema van de 
positie van de vrouw ging, waren wat 
minder liberalen thuis. Om precies te zijn: 
alleen de radicalen onder hen. 
De wat men zou kunnen noemen vrouwe
lijke factor in de geschiedenis van de kies
rechtstrijd wordt in staatsrechtelijke werken 
niet erg belicht. Zo is het opvallend dat in 
rechtsgeleerde handboeken het gezins
hoofden-kiesrecht niet in het licht van de 
positie van de vrouw wordt geplaatst. En 
Buys besteedt in zijn bekende werk 'De 
Grondwet' geen woord aan het in 1887 
onmogelijk gemaakte vrouwenkiesrecht. 
Ook de rechtsgeleerde liberaal Oud liet 
vijfentwintig jaar na de grondwettelijke 
verankering van het vrouwenkiesrecht 
weten dat het gezinshoofden-kiesrecht niet 
beter of slechter was dan het algemeen 
kiesrecht. Waarbij hij met zijn pen de vrouw 
veroordeelde tot niet bestaand. Voor deze 
oud Vrijzinnig Democraat was namelijk het 
volgende doorslaggevend: 'De hoedanig
heid van den kiezer verandert niet of hij 
stemt als gezinshoofd, als belastingbetaler, 
als koopman, als landbouwer, als ambte
naar, of in welke andere hoedanigheid dan 
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ook. Het is altijd de mensch die stemt en 
diens persoonlijk inzicht zalzijn stem 
bepalen.' 11 

In het nu volgende deel zal aandacht wor
den besteed aan het gezinshoofden-kies
recht, en aan de mate waarin het algemene 
mannenkiesrecht daarop leek. Voorts zal 
ook enige aandacht worden besteed aan 
de belemmeringen voor de benoeming 
van gehuwde vrouwen in openbare func
ties. 

Het gezinshoofden-kiesrecht 

In 1848 kwam de grondwetswijziging tot 
stand waarin bepaald werd dat de Tweede 
Kamer direct en door middel van census
kiesrecht gekozen werd. Toen was nog 
niet voorzien dat vrouwen ooit het kiesrecht 
zouden gaan opeisen. De grondwetgever 
had er geen rekening mee gehouden dat 
ze ooit nog eens onderwijs zouden gaan 
genieten en belasting zouden gaan beta
len. 
Vandaar dat vrouwen naar de letter van de 
wet niet uitgesloten werden van het actief 
en passief kiesrecht. 
Maar in zekere zin wel naar de geest van 
de wet. In de Grondwet van 1848 heette 
het: 'De leden der Tweede Kamer worden 
in de kiesdistricten, waarin het Rijk verdeeld 
wordt, gekozen door de meerderjarige 
ingezetenen, Nederlanders, in het volle 
genot der burgerlijke en burgerschaps
rechten (-).' (art. 76) 
Het was zo vanzelfsprekend dat vrouwen, 
meestal ondergeschikt aan de rnaritale 
macht van haar man, niet 'in het volle 
genot' van al die rechten waren, dat ze niet 

10. Zo gaf de genoemde I. A. Levy de smakelijkste 
staaltjes van anti-papisme weg, waarin de in
vloed van het godsgeloof op de politiek werd 
aangevallen. Hij was tegen vrouwenkiesrecht. 

11. Mr. P.J. Oud, Het constitutioneel recht van het 
Koninkrijk der Nederlanden. Deel I. Zwolle: W. E. 
J. Tjeenk Willink, 1947, blz. 693. 
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eens genoemd werden als uitzondering. 
Strikt genomen hadden ongehuwde vrou
wen wel veel burgerlijke rechten, en was 
er eigenlijk daarom wel reden om haar als 
uitzondering te noemen. Maar vrouwen 
bestonden staatsrechtelijk niet. Behalve 
dan in het geval van het ontbreken van 
een man in de hoofd- en zijlinies van vor
stenhuizen, wegens een speling der natuur. 
In hogere sferen dusY Na de genoemde 
grondwetswijziging begonnen al snel 
debatten over censusverlag ing. De anti
revolutionaire voorman Groen van Prinste
rer, in principe tegen het materialistische 
censuskiesrecht, sprak zich uit voor verla
ging van de census. De anti-revolutionairen 
wilden de Natie zelve aan het woord laten 
komen, in plaats van alleen het 'pays legal', 
en daarom zou de volksinvloed groter 
moeten worden. 
Voor volksinvloed waren zij helemaal niet 
bang. 'Vrees niet de Nederlandse bevolking 
zolang zij aan het christendom gehecht is', 
was hun boodschap aan de velen die dat 
wel vreesden. 13 

Maar de anti-revolutionairen hadden het 
niet over die bevolking, die door Groen 
omschreven werd als 'een ordelooze mas
sa, gelijk zij in de omwentelingstheorieën 
voorkomt'. 14 Dat betekende dat het hoofde
lijk kiesrecht en vooral het vrouwenkies
recht door hen onverzoenlijk werd afgewe
zen. 
In 1883 antwoordde de Hoge Raad op het 
verzoek van de ongehuwde en belasting 
betalende Aletta Jacobs om op de kiezers-

12. Art. 15 van de Grondwet van 18481uidde: 'Bij ge
heele ontstentenis van mannelijk oir uit het huis 
van Oranje Nassau, gaat de Kroon over op de 
dochters van den Koning, door regt van eerst
geboorte.' Overigens heette het in art. 20 wel 
weer heel consistent: 'Eene Prinses, buiten toe
stemming der Staten Generaal, een huwelijk 
hebbende aangegaan, heeft geen regt tot de 
Kroon. Eene Koningin, buiten die toestemming 
een huwelijk aangaande, doet afstand van de 
Kroon.' Voor een prins en een koning werd iets 
dergelijks niet vereist. 

13. Handelingen der Staten Generaalll, zitting 1887-
1888, blz. 104. 

14. Gecit. in: Diepenhorst, a.w. blz. 60. 
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lijsten geplaatst te wor.den dat 'de man en 
vader belasting betaald voor zijne vrouw 
en minderjarige kinderen en dat daaruit 
onmiskenbaar blijkt dat de gehuwde vrouw 
geen kiesrecht heeft'. 15 Dit was het 'extra' 
argument tegen de gehuwde vrouw in het 
bijzonder. Over de vrouw in het algemeen 
schreef de Hoge Raad dat ze niet geacht 
kon worden in het volle genot van haar 
burgerlijke en burgerschapsrechten te zijn 
omdat ze het recht miste om kiezer te 
zijn. 15 Met andere woorden, de vrouw 
mocht niet meedoen omdat zij niet mee 
mocht doen. 

De kiesrechtkwestie werd voor het parle
ment urgent in het jaar 1885, toen er een 
indrukwekkende demonstratie plaats vond 
waarin het nog langer negeren van de 
volkseis voor algemeen kiesrecht als een 
misdaad werd bestempeld. 17 

In het debat dat naar aanleiding hiervan 
werd gevoerd bleken de liberalen van 
mening dat 'de in zijn stand gezeten werk
man' kiesrecht moest krijgen. 18 De anti
revolutionairen spraken zich uit voor het 
hoofdbeginsel van 'het zoogenaamde 
huismanskiesrecht of kiesrecht der hoofden 
van huisgezinnen in den ruimen zin van 
pater familias'. 19 

Bij de grondwetsherziening in 1887 sloot 
de door de actie van Aletta Jacobs gealar
meerde volksvertegenwoordiging het 

15. Zie Posthumus-van der Goot, a.w. blz. 60. 
17. Mr. W. J. van Welderen baron Rengers schreef 

in Schets eener parlementaire geschiedenis van 
Nederland van 1849 tot 1901, Vierde, bijgewerk
te uitgave, deel I, Den Haag: Martinus Nijhoff, 
1948, op blz. 651: 'Voor velen onzer volksverte
genwoordigers was dan ook de groote, op 20 
september 1885 gehouden, demonstratie voor 
algemeen kies- en stemrecht eene verrassende 
en zorgwekkende gebeurtenis, die hoewel als 
een bespottelijke aanstellerij door sommigen 
geminacht blijkbaar indruk op regeering en par
lement had gemaakt, zoals bleek uit de zeer 
merkbare strooming ten gunste van eene uit
breiding der kiesbevoegdheid bij de behande
ling van het adres van antwoord.' 

18. Van Welderen baron Rengers, a.w. blz. 695. 
19. Van Welderen baron Rengers, a.w. blz. 696. 
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vrouwenkiesrecht uit. Het bijvoeglijk naam
woord 'mannelijk' werd voor het zelfstandig 
naamwoord 'ingezetenen' geplaatst. Toen 
had een staatscommissie ter herziening 
van het kiesrecht in een in 1884 verschenen 
rapport het algemeen mannenkiesrecht al 
voorzien. 20 

Vanaf het jaar 1887 had de wetgever dus 
te maken met art. 80 van de Grondwet, het 
caoutchouc-artikel. Dit werd zo genoemd 
omdat men dacht met de daarin vervatte 
formule alle kanten op te kunnen. 
Behalve dan de kant van het vrouwenkies
recht en die van het gezinshoofden-kies
recht. Want het recht om te kiezen werd 
verleend aan individuen, en wel 'mannelijke 
ingezetenen, tevens Nederlanders', die 
'door de kieswet te bepalen kentekenen 
van geschiktheid en maatschappelijke 
welstand' bezaten. 
Toch gingen vrouwen en gezinshoofden 
door met de strijd. De eersten tegen het 
mannelijke, de tweeden tegen het hoofde
lijke van het aldus vastgelegde kiesrecht. 
In 1892 werden de kentekenen van ge
schiktheid en maatschappelijke welstand 
door het liberale ministerie Pierson-Tak 
van Poortvliet als volgt ingevuld. Geschikt
heid was het kunnen lezen en schrijven, te 
bewijzen door een eigenhandig geschreven 
verzoek om in het kiesregister te worden 
opgenomen. Maatschappelijke welstand, 
het voorzien in eigen onderhoud en dat 
van het gezin, te bewijzen door aan te 
tonen dat men geen 'onderstand' ontving. 
Het was maar goed dat de grondwetgever 
het vrouwenkiesrecht onmogelijk had 
gemaakt. In de hogere regionen van de 
maatschappij waren er heel wat vrouwen 
te vinden die uitstekend konden lezen en 
schrijven. En in de lagere regionen heel 
wat die, hoewel wat ze verdienden onmid
dellijk aan haar echtgenoten kwam, in haar 
eentje zichzelf en haar gezin onderhielden. 
Dr. A. Kuyper was van mening dat het 
echte gezinshoofden-kiesrecht binnen de 
geldende Grondwet helaas niet meer mo
gelijk was. Er stond immers heel atomis-

139 

tisch 'mannelijke ingezetenen' in plaats 
van gezinshoofden. Maar gelukkig had Tak 
van Poortvliet volgens hem iets voorgesteld 
dat de uiterlijke kenmerken van het gezins
hoofden-kiesrecht bevatte. Het privaatrech
telijke instituut van het gezinshoofd werd 
in staatkundig opzicht namelijk in stand 
gehouden door de toevoeging: 'en dat van 
het gezin'. 
In de discussies over de vraag of de anti
revolutionairen nu nog het voorstel Tak 
moesten amenderen met het doel het 
gezinshoofdensysteem duidelijker in de 
kieswet te krijgen, legde Kuyper, 'takkiaan' 
tegenover de 'anti-takkiaan' de Savornin 
Lohman, het nog eens uit. 
Het principiële gezinshoofen-kiesrecht, 
volgens hem niet te bereiken in de toen
malige politieke verhoudingen, 'wil dat het 
gezin gelegenheid erlange om voor zijn 
belangen op te komen, en dat het zulks 
doen zal bij monde van zijn door God 
aangewezen hoofd. Dan komt het dus toe, 
niet aan diens persoon, omdat hij toevalli
gerwijze gehuwd is, maar het komt toe 
aan het gezin, en het gezinshoofd treedt 
op, omdat hij het natuurlijk orgaan van zijn 
eigen huis is.'21 

Hij vervolgde, en dit was een van de schaar
se momenten dat er in de debatten over 
het gezinshoofden-kiesrecht over dat an
dere 'natuurlijke orgaan' dat zich gehoor
zamend in het huis van het mannelijk 
hoofd ophield, werd gesproken: 'Hier zou 
dus uit volgen, dat bij invoering van een 
principieel huismanskiesrecht, de weduwe, 
als, na het overlijden van haar man, hoofd 
des gezins, in gelijke rechten optrad, daar
gelaten nu de vraag, of men haar dit recht 
zelve wilde laten uitoefenen, bijvoorbeeld 
door haar oudste zoon, of door den toe
ziend voogd.'21 

Vandaar dat in 1893 bij amendement van 
Van der Kraay, Van Houten en Roëll werd 
voorgesteld om de oudste zoon van een 

20. Zie Zwager, a.w. blz. 169. 
21. Diepenhorst, a.w. blz. 160. 
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weduwe, mits zij de te stellen kentekenen 
bezat, voor zijn moeder te laten 
stemmen. 23 

Nu waren de indieners van dat amende
ment, dat nota bene niet zoals Kuyper 
'daarliet' of de moeder het zelf mocht doen 
of niet, geen progressieve liberalen (meer). 
Maar ze waren wel bestrijders van de 
gedachte dat God en niet de mensen de 
orde in staat en maatschappij bestiert. En 
zoals gezien werd het gezinshoofden-kies
recht beschouwd als de wil van God. 
Nauwkeuriger bekeken vielen de verschil
len tussen gezinshoofden-kiesrecht en 
individueel kiesrecht tegen, vooral in hun 
uitwerking en in de praktijk. 
Hoe verschillend de politieke ideologieën 
die voor deze twee soorten kiesrecht te
kenden ook waren, ze kunnen beide gesi
tueerd worden in een en dezelfde maat
schappij. De maatschappij waarin vrouwen 
slechts voor het huwelijk en dus de ge
hoorzaamheid aan de man geschikt werden 
verklaard. Zolang er geen beweging voor 
vrouwenkiesrecht was, bleven de verschil
len tussen de confessionele en de 'wereld
se' ideologie op dit punt betrekkelijk klein. 
In 1886 had Cart van der Linden, in die tijd 
liberaal 'n klein stukje links van het 
midden,24 geschreven dat men niet als 
mèns recht had op de kiesbevoegdheid, 
maar als zelfstandig, tot handelen bekwaam 
burger. Het rechtsbewustzijn der natie 
sloot on mondigen, onbekwamen en vrou
wen uit. Volgens Cart van der Linden was 
het, dubbelop, ook nog zo dat vrouwen 
krachtens eigen wil niet deelnamen aan 
het staatsbestuur. Wel voegde hij er nog 
aan toe dat als zij zozeer ontrouw zouden 
worden aan haar eigen instincten dat zij 
stemrecht zouden gaan eisen, het haar niet 
onthouden zou kunnen worden. Maar dat 
gevaar was volgens hem nog niet 
aanwezig. 25 

Nog afgezien van deze op vrouwen toege
sneden liberale argumenten tegen vrou
wenkiesrecht, was het zo dat in die tijd 
ieder die niet voor het gezinshoofden-kies-
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recht was zich in ieder geval uitsprak voor 
het criterium van het kunnen onderhouden 
van zichzelf en zijn gezin. 
Het Tweede Kamerlid Heldt, voorzitter van 
het ANWV, en in dit verband sprekender 
nog, vrijdenker, stelde in 1887 voor om de 
uitoefening van het kiesrecht uitdrukkelijk 
op te dragen aan 'alle hoofden van gezin
nen, die zonder hulp van anderen in hun 
onderhoud voorzagen en niet als onwaar
digen werden uitgesloten'. Buys, die dit 
citeert, voegt er onmiddellijk abusievelijk 
aan toe: ' ... en door die opdracht het alge
meen stemrecht niet slechts mogelijk 
maakte, maar dit tot op zekere hoogte ook 
invoerde.' 26 

Het gezinshoofden-kiesrecht of iets dat 
daar sterk op leek speelde namelijk ook 
een strategische rol in de tegenstelling 
tussen algemeen en beperkt 
mannenkiesrecht.27 In 1887 waren er voor 
Heldt, voorstander van 'algemeen kies
recht', meer kiezers te halen uit een alge
meen gezinshoofden-kiesrecht à la Kuyper, 
dan uit het censuskiesrecht. 
Ook van Houten, die in dezelfde tijd tegen 
de stroom in het eenzijdig door de vrouw 
op te zeggen huwelijk bepleitte, wilde zich 
in 1887 wel met het gezinshoofden-kies
recht verenigen, mits het algemeen was. 28 

Domela Nieuwenhuis ging minder ver in 
het omarmen van het kiesrechtsysteem 
waarbij de rechteloosheid van de vrouw 
nog eens extra werd bekrachtigd. In 1879 
schreef hij in zijn brochure 'Algemeen 

23. Diepen horst, a.w. blz. 183. 
24. Dit, volgens Dr. G. Taal, liberalen en radicalen in 

Nederland, 1872-1901. Den Haag: Martinus Nij
hoff, 1980, blz. 117. 

25. Ibidem. 
26. Mr. J. T. Buys, De Grondwet. Toelichting en kri

tiek van de wijzigingen in 1887 ingevoerd. deel 
111. Arnhem: P. Gouda Quint, 1888, blz. 142. 

27. Zie, behalve Zwager, a.w. blz. 185, voor de stra
tegische en tactische rol die het vrouwenkies
recht speelde, of liever die de volksvertegen
woordigers het vrouwenkiesrecht lieten spelen: 
Josine Blok e.a., Vrouwen, kiesrecht en arbeid in 
Nederland, 1889-1919. Groningen: Werkgroep 
vrouwengeschiedenis Groningen, 1977. 

28. Zwager, a.w. blz. 169. 
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stemrecht' dat hij begrip had voor het 
Kuyperiaanse algemene gezinshoofden
kiesrecht. Hij was het er echter niet mee 
eens, 'omdat de staat het niet aangaat of ik 
gezinshoofd ben' .. 28 

Het is dan ook niet te verwonderen dat de 
anti-revolutionairen in 1887 uiteindelijk de 
'atomistische' grondwetswijziging goed 
keurden, en geloof hechtten aan de verze
kering van het toenmalige kabinet dat het 
gezinshoofden-kiesrecht veilig was 
gesteld 29 Zoals altijd was er één dissident 
die op de zwakke plek in de pacificatie 
wees. Het was de heer Schimmelpenninck 
van der Oye van Nyenbeek, die in tweede 
lezing tegen het caoutchouc-artikel stemde 
omdat het naar zijn mening 'beginselloos' 
was. Hij haalde Groen aan om dit te bewij
zen, en ook, als onverdachte bron, de 
liberaal van Houten. Deze had in 1874 
verklaard: 'Op het punt van het kiesrecht 
zou dus mijn wensch zijn, dat het werd 
verleend aan het hoofd van elke familie die 
geheel uit eigen middelen in haar onder
houd voorziet.' 30 

In 1894 werd de Vereniging voor Vrouwen
kiesrecht opgericht. Vrije en andere vrou
wen maakten hiermee kenbaar dat ze van 
mening waren dat ze het kiesrecht niet van 
de mannen zouden hebben. Ze zouden er 
zelf voor moeten vechten. 31 

De kleine, in 1892 opgerichte Radicale 
Bond of Radicale Partij had toen al twee 
jaar de 'gelijkstelling der meerderjarige 
Nederlanders ten aanzien van staatsbur
gerlijke rechten' op zijn programma. 
De radicalen verenigden zich in 1901 met 
diegenen uit de Liberale Unie die voor het 
algemeen mannen- en vrouwenkiesrecht 
waren, in de Vrijzinnig Democratische 
Bond (VDB). Aletta Jacobs, Anette Versluys
Poelman, en de heren Molengraaff, Drucker 
en Fokker waren intensief bij deze afsplit
singen betrokken. 
Ook de SDAP sprak zich- zij het niet erg 
gul- uit voor algemeen 
vrouwenkiesrecht. 33 

Het principiële gezinshoofden-kiesrecht, 
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toch al niet echt haalbaar door de minstens 
in theorie andere staats- en maatschappij
opvatting van de liberalen en de sociaal
democraten, werd daardoor volkomen 
achterhaald. Toch werd het streven naar 
het exclusieve staatsburgerschap voor 
hoofden van de echtvereniging niet opge
geven. Het bracht dan ook nog genoeg 
succes. Als voorbeeld hiervan moge het 
volgende dienen. 
Het coalitiekabinet Kuyper, slechts bekend 
om zijn 'worgwetten' van 1903, trad in 
datzelfde jaar offensief op tegen het doen 
toekomen aan vrouwen van nog andere 
burgerschapsrechten dan het kiesrecht. 
Het was ter gelegenheid van een wijziging 
van de gemeentewet van 1851, waarin 
naar de letter vrouwen niet uitgesloten 
waren van het burgemeestersambt. Ook 
was het zeer wel te verdedigen dat ze 
gemeentesecretaris en ontvanger konden 
worden. 
Kuyper stelde voor om naar analogie van 
de grondwetswijziging van 1887 het woord 
'mannelijk' in te voegen. De vrijzinnig- en 
sociaal-democraten verdedigden met 
enige verve het standpunt van de vrou
wenbeweging. De anti-revolutionair Tal ma 
niet. Aan een afgevaardigde die met het 
onvermijdelijke thema van de 'roeping' der 
vrouw was gekomen stelde hij de vraag: 
'Welke vrouw bedoelt gij daarbij? Gebruikt 
gij het woord vrouw als aanduiding van 
het geslacht, of als aanduiding van de 
echtgenoote in het gezin? Dit zijn twee 
geheel verschillende beteekenissen, die 
een geheel ander antwoord op die vraag 
nodig maken. '34 

Die afgevaardigde was de christelijk-histo-

29. Zwager, a.w. blz. 171. 
30. Handelingen 1887-1888, a.w. blz. 105. 
31. Zie voor deze geschiedenis: Posthumus-van der 

Goot, a.w. blz. 100 e.v. 
33. Zie hiervoor Joyce Outshoorn, Vrouwenemanci

patie en socialisme. Een onderzoek naar de hou
ding van de SOAP t.o.v. het 'vrouwenvraagstuk' 
tussen 1894 en 1919. Nijmegen: SUN, 1973. 

34. Handelingen der Staten Generaal, 11, zitting 
1903-1904, blz. 99. 
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rische Heemskerk Jr., die van mening was 
dat het helernaai niet van belang was of de 
vrouw nu geschikt of niet geschikt was 
voor het burgemeestersambt. Het ging er 
volgens hem orn dat zij was onderworpen 

aan haar rnan. 35 

Nu was Tal ma een reformatorische duif, 
en Heemskerk een reformatorische havik. 
De eerste probeerde de ontwikkelingen in 
de maatschappij niet met zijn blote handen 
tegen te houden, maar sloot er als het 
ware compromissen mee. Zo kon men 
redden wat er nog te redden viel. De tweede 
wenste dat niet. Voor Heemskerk was het 
een kwààd dat ongehuwde vrouwen een 
betrekking namen. Dat vrat aan het rnaat
schappelijk systeem van de onderwerping 
van de vrouw aan de man, in, en feitelijk 
alleen maar door middel van het huwelijk 
te regelen. 
Men kan dit ook anders uitdrukken. Bij 
Tal ma kregen oude vrijsters in tegenstelling 
tot gehuwde vrouwen rechten, Heemskerk 
wilde ze, nu ze niet ten huwelijk gevraagd 
waren, het liefst anderszins onder manne
lijke voogdij laten. 
De uitlating van Talrnawaarin een scherp 
onderscheid werd gemaakt tussen de 
gehuwde en de ongehuwde vrouw had 
rechtens niets discrirninerends. Immers, 
en dat voerde Tal ma ook als zijn belang
rijkste argument voor het regeringsvoorstel 
aan: het leven van de gehuwde vrouw 
vormde financieel en economisch met dat 
van haar echtgenoot één geheel. De wet 
schreef voor dat raadsleden, burgemees
ters, secretarissen en ontvangers geen 
financieel belang mochten hebben bij 
leveranties aan de gemeente. En de echte
genoot van de vrouwelijke burgerneester 
zou wel eens een bouwbedrijf kunnen heb
ben. 
De commissie van voorbereiding had, 
naast argumenten voor de vrouw in het 
algemeen zoals de houding van de vrou
welijke burgerneester bij oproerige bewe
gingen, een tweede argument waar juri
disch geen speld tussen te krijgen was. Bij 
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het optreden van vrouwen als burgemees
ter, secretaris en ontva·nger zou de natura
lisatie en de 'verplichting tot inwoning' de 
vrouw in het uitoefenen van die ambten 
zeer stellig belemmeren. Als de echtgenoot 
van een vrouwelijke burgerneester genatu
raliseerd werd in een ander land of van 
woonplaats veranderde, zou hij haar daar
door kunnen dwingen ontslag te nemen, 
omdat de gemeentewet vereiste dat zij in 
de gemeente woonde. 36 

Overigens wilde ook Kuyper gehuwde èn 
ongehuwde vrouwen uitsluiten van het 
kunnen bekleden van ambten. Hij had 
narnelijk begrepen dat feministen niet 
alleen gelijke rechten eisten,maar dat ze 
vonden dat 'de patriarchale inrichting van 
het maatschappelijk leven terzijde moet 
worden geschoven en daarvoor de matri
archale weer in de plaats gesteld.' 37 Nu 
schreef de gemeentewet ook voor dat er 
geen bloedverwantschap en zwagerschap 
tussen de gemeentesecretaris en de bur
gerneester mocht bestaan. Kuyper vond 
uiteraard dat ook de echtverbintenis hierbij 
geteld moest worden. En, wanneer men 
op de weg van de 'feministische vrije liefde' 
voortging, men in de gemeentewet ook 
nog de schadelijke gevolgen van het con
cubinaat moest regelen. De oplossing voor 
dit probleem was naar zijn mening het 
uitsluiten van gehuwde en ongehuwde 
vrouwen. Van Welderen Rengers schrijft 
hierover met een glimlach: 'De aantrek
kingskracht van de in feministische litera
tuur verheerlijkte vrij liefde duchtend, zag 
de vijfenzestigjarige staatsman in zijn 
geest het schrikbeeld opdoemen van een 
gemeente, bestuurd, niet door een olichar· 
gie van bloedverwanten, waartegen de 

35. Ibidem. Heemskerk betoogde: 'Wat is nu eigen
lijk de kern van het tegenwoordige feminisme7 
Dit, dat het er absoluut niet toe doet of het een 
man of een vrouw is. Het breekt met de leer, dat 
de man een zeker gezag moet hebben over de 
vrouw; het stelt daartegenover de leer, dat men 
alleen op het individu hoeft te letten.' (Ibidem.) 

36. Handelingen 1903-1904, a.w. blz. 110. 
37. Handelingen 1903-1904, a.w. blz. 103. 
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wet bescherming biedt, zelfs niet van ech
telieden, want wat hen betreft kan de wet 
worden aangevuld, maar van in concubi
naat, dat is in een zondige verhouding 
levende personen.' 38 

Het amendement waarin het woord 'man
nelijk' weer werd geschrapt uit het wets
voorstel, werd met negenenvijftig tegen 
achtentwintig sternmen verworpen. Het 
was ondertekend door vijf Vrijzinnig De
mocraten. De rest van de steun kwam van 
de sociaal-democraten en enkele Unie-Li
beralen. 

Hoewel de kiesrechtstrijd van mannen en 
vrouwen bij het aanbreken van de twintig
ste eeuw hoe dan ook vrucht begon te 
dragen, moest Mr. A. A. H. Struycken in 
1913 nog constateren: 'Merkwaardig ver
schijnsel: terwijl met de cultuurontwikke
ling alom, sociaal en rechtens, gepaard 
ging eene verzwakking van het gezinsver
band, zoowel met betrekking tot de vrouw 
en de kinderen als tot het dienstpersoneel, 
welk proces in onze tijd nog voortduurt, 
wordt ten onzent in de twintigste eeuw het 
gezin als grondslag der staatkundige orga
nisatie teruggevonden.' 39 Hij schreef dit 
naar aanleiding van de anti-revolutionaire 
bijdrage aan de grondwetsherziening van 
1910, die bestond uit het weer ter tafel 
brengen van het huismanskiesrecht 

Maar het denken in grootheden als gezin
nen, dat wil zeggen in gezinshoofden in 
plaats van in mannelijke en vrouwelijke 
individuen, begon zich terug te trekken tot 
de confessionele vesten. Er was volgens 
Mr. R. Kranenburg weliswaar een sterke 
stroming voor het gezinshoofden-kiesrecht, 
maar dan alleen in de kring der 
geestverwanten. 40 Bovendien waren de 
katholieken verdeeld. Een deel was voor 
algemeen gezinshoofden-kiesrecht, maar 
er werd in deze kring ook voor algemeen 
mannen- en vrouwenkiesrecht gepleit op 
argumenten ontleend aan Thomas van 
Aquino. 41 
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De linkerzijde in de Staten Generaal ging 
nu de vinger leggen op de zwakheden en 
inconsequenties van het Kuyperiaanse 
kiessysteem. Niet op de reeds gesignaleer
de tegenstelling tussen gehuwde en onge
huwde vrouwen echter. Wel werd bijvoor
beeld de vraag gesteld wat er gebeuren 
moest met inwonende ouders en grootou
ders, weduwen en gescheiden mannen, 
gestichten, hofjes en kloosters. 42 De groot
ste bezorgdheid gold de zonen die nog bij 
de ouders inwoonden maar wel reeds 
zelfstandig waren, de inwonende grootva
ders en de niet gehuwde mannen. Struy
cken schreef: 'Zou het niet van weinig 
piëteit getuigen, den ouden vader het 
kiesrecht te ontnemen, wanneer de zoon 
zijne plaats als hoofd van het gezin heeft 
ingenomen?'42 

Voor de voorstanders van het algemeen 
mannenkiesrecht was het niet meer lonend 
om zich van het gezinshoofden-kiesrecht 
te bedienen teneinde meer kiezers in de 
wacht te slepen. Maar in de argumenten 
tegen het gezinshoofden-kiesrecht kwamen 
vrouwen nog steeds weinig voor. 
Alleen de radicale strijd voor het vrouwen
kiesrecht was een principiële en ook feite
lijke bestrijding van het gezinshoofden-kies
recht. Alleen voor de voorstanders van het 
algemeen kiesrecht voor mannen èn vrou
wen was het gezinshoofden-kiesrecht 
totaal tegenstrijdig aan dat waar ze voor 
opkwamen. 
De jaren 1910-1913 werden getekend door 
de beroemd geworden 'Rode Dinsdagen' 
voor het algemeen kiesrecht. Het confes
sionele kabinet Heemskerk (1908-1913) 
stelde in 1913 nog voor om art. 80 van de 
Grondwet zo te wijzigen dat alle mannelijke 
ingezetenen die de leeftijd van vijfentwintig 
38. Van Welderen baron Rengers, a.w. deel 111, blz. 

46. 
39. Mr. A. H. H. Struycken, Grondwetsherziening, 

theorie en praktijk. Beschouwingen over staats
recht en staatkunde. Arnhem: Gouda Quint, 
1913, blz. 149. 

40. Kranenburg, a.w. blz. 209. 
41. Zwager, a.w. blz. 179. 
42. Struycken, a.w. blz. 150-151. 
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jaar hadden bereikt en 'aan het hoofd van 
een gezin staan of zonder aan het hoofd 
van een gezin te staan, als zelfstandige 
personen in de maatschappij optreden', 
het kiesrecht toe zou komen. 44 Door de 
uitslag van de kort daarna gehouden ver
kiezingen verdween het voorstel van de 
agenda. De confessionelen verloren, en de 
sociaal-democraten wonnen sterk. In de 
Tweede Kamer hadden de goddeloze, 
atomistisch denkende politieke partijen nu 
de meerderheid. 
In 1917 was het eindelijk zo ver. De confes
sionelen stemden in meerderheid vóór het 
algemeen mannenkiesrecht Ze bleven 
echter verdeeld op het punt van het vrou
wenkiesrecht. Ze hadden te lang en te 
vurig volgehouden dat gehuwde vrouwen 
absoluut niet in aanmerking kwamen om 
zichzelf in staat en maatschappij te verte
genwoordigen. Als volgt uitgedrukt, dat 
door een van God gegeven opdracht dit 
aan het hoofd van de echtvereniging was 
voorbehouden. 
Een jaar daarvoor was het anti-revolutio
naire beginselprogramma nog gewijzigd 
om het vrouwenkiesrecht uit te sluiten. Dit 
gebeurde met de zinsnede: 'Krachtens 
beginsel verwerpt de Partij stemdwang en 
wraakt zij een staatkundig vrouwenkies
recht. Het kiesrecht der weduwen volgt 
vanzelf uit het kiesrecht der Gezinshoofden.'45 

De duiven hielden zich er niet aan, de 
havikken wel. Een anti-revolutionaire duif 
als H. Bavinck46 wees er op dat niet alleen 
de vrouw meer buitenshuis was geraakt 
door haar arbeid, maar dat ook de staat 
was veranderd. De staat, zo betoogde hij, 
had 'zijn werkzaamheden buitengewoon 
uitgebreid op sociaal terrein en naarmate 

44. Diepenhorst, a.w. blz. 264. 
45. Gecit. in Diepenhorst, a.w. blz.257. 
46. Deze Bavinck was onder meer de schrijver van 

het boek De vrouw in de hedendaagsche maat
schappij. Kampen 1918. Hij was van de Anti
revolutionaire Partij wat Schutte in 1983 van de 
SGP is. Ultra-rechts, maartoch 'verlicht', wegens 
het begiftigd zijn met verstand en een histori
sche aanpak der problemen. Ook Bavinck stem
de overigens tegen het vrouwenkiesrecht. 

nu de staat meer en meÇJr van rechtstaat 
cultuurstaat wordt en zich gaat bewegen 
op sociaal terrein, naar die mate gaat hij 
zich ook bewegen op een terrein dat, om 
zoo te zeggen, van huis aan de vrouw 
toebehoort. Men denke bijvoorbeeld aan 
armenzorg, opvoedings- en tuchtwezen, 
aan ziekenverpleging. (-)Welnu, toen 
heeft de Staat gezegd: hiervoor zijn vrou
wen uitnemend geschikt, en toen zijn zij 
ook deze loopbaan ingegaan. (-) de vrou
wen gaan daarom gevoelen voor politiek 
en daaruit is geboren de vraag naar het 
vrouwenkiesrecht.'47 De havikken hielden 
zich aan het partijprogramma door met 
het beeld te komen van de vrouw als 'on
gekroonde vorstin in huis', waar zij aan 
vast knoopten dat vrouwen het kiesrecht 
niet toekwamen 48 Een amendement van 
de CHUtegen het passief vrouwenkiesrecht 
('Zouden de mannen anders niet uit hoffe
lijkheid de politieke beginselen uit het oog 
verliezen?'49

) werd met achtenzestig tegen 

47. Gecit. in Diepenhorst, a.w. blz. 286-287. 
48. Diepenhorst, a.w. blz. 286-287. 
49. Zwager, a.w. blz. 183. Diepenhorst a.w. verhaalt 

op blz. 273: 'Een merkwaardig argument ten 
gunste van de uitsluiting der vrouw werd door 
hem (De Savornin Lohman, M.B.) in den breede 
ontwikkeld: zoo min als in rechterlijke colleges 
behaoren in staatkundige colleges man en 
vrouw samen zitting te hebben. Soms hangen 
gewichtige beslissingen van één stem af en het 
gevaar bestaat, dat door sommige mannen uit 
zekere courteoisie voor een vrouwelijk kamerlid 
de stem wordt uitgebracht in de door deze ge
wenschte richting. Toen Mr. Mendeis interrum
peerde: 'Stelt U dan een leeftijdsgrens' merkte 
Mr. Lohman luimig op: Een leeftijdsgrens helpt 
niet. Er zijn mannen, die op alle leeftijden de 
vrouwen charmant en beminnelijk vinden. Dat 
gaat niet over.' Overigens is dit soort ballenhu
mor, ten toon gespreid door Diepen horst, Men
deis en Lohman, ook in 1983, in de Staten Gene
raal waarin vrouwen al lang zitting hebben, te 
horen. 
In ernst: Dat de vrouw 'slechts' een seksueel we
zen is ten dienste van de man wordt meestal ge
tracht te bewijzen aan de hand van het gedrag en 
het 'wezen' van vrouwen. Hier gebeurde het 
voor de verandering eens vanuit de man. Men 
moest vrouwen niet in de politiek zetten, anders 
raakten mannen in de war. Men zou, helaas niet 
zo vriendelijk, ook kunnen zeggen, dat in deze re
denering het verschijnsel besloten is dat de 
mannelijke seksualiteit dwangneurotische ele
menten in zich draagt. 
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vijftien stemmen verworpen. 
Ter gelegenheid van de grondwetsherzie
ning van 1917, waarin het aan de gewone 
wetgever werd overgelaten of ook vrouwen 
kiesrecht zouden krijgen, bracht de Vrijzin
nig-democraat Marchant de al decennia 
lang geuite wens van de verschillende 
vrouwenorganisaties op het punt van de 
benoembaarheid van vrouwen in staats
ambten, in de volksvertegenwoordiging. 
Hij wilde per amendement in de Grondwet 
doen opnemen dat de vrouw niet door 
wettelijk voorschrift van de benoembaar
heid tot enig ambt kon worden uitgesloten. 
Het kwam slechts tot een 'onderzoek' naar 
dit vraagstuk. 50 

Marchant had meer succes met zijn initi
atiefwetsvoorstel om de kieswet zo te 
wijzigen dat het vrouwenkiesrecht een feit 
zou worden. Dit initiatief uit het parlement 
was nodig, omdat het coalitie-kabinet Ruys 
de Beerenbrouck helemaal niet van zins 
was om vrouwen kiesrecht te geven. Dank
zij het voor het kabinet en een groot deel. 
van het parlement angstaanjagende feit 
dat ook in het Nederland van 1918 de 
arbeidersklasse de macht dreigde over te 
nemen, werd er alsnog haast gemaakt met 
de behandeling van het initiatiefwetsvoor
steL 
Uiteindelijk werd in 1922 het individuele 
kiesrecht voor iedereen zonder aanzien 
des geslachts grondwettelijk vastgelegd. 
De anti-revolutionaire kroniekschrijver 
Diepenhorst eindigt zijn relaas over de 
anti-revolutionaire kiesrechtsstrijd in de 
Staten Generaal: ' ... toch blijft het pogen 
om het individualistische stemrecht door 
een gezonder systeem te vervangen, te
recht de geesten boeien. Tot welslagen 
van dat pogen zal ook onze strijd in den 

50. Zie voor deze geschiedenis, en de verdeeldheid 
die op dit punt tussen de sociaal-democraten, de 
vrijzinnig democraten en de 'Vrijheidsbond' ont
stond: Mr. P.J. Oud, Hetjongste verleden. Parle
mentaire geschiedenis van Nederland. 1918-
1940. deel i. Assen: van Gorcum, 1943, blz. 333 
e.v. 
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Staten-Generaal het zijne bijdragen; te 

krachtig heeft het Anti-revolutionair plei
dooi voor organisch kiesrecht geklonken 
dan dat dit woord ledig tot zijn uitgang zou 
weerkeren.'51 Pleidooien voor een gezins
hoofden-kiesrecht waren inderdaad nog 
wel eens te horen.52 

Om het beeld tot het jaar van het vrou
wenkiesrecht te completeren volgt tenslotte 
nog de vermelding van de poging om de 
wettelijke belemmeringen voor het vrou
welijke rechterschap weg te nemen. 
De Hoge Raad berichtte in 1921 in een 
rapport aan de regering, dat vrouwen niet 
geschikt waren voor het rechtersambt. 
Vrouwen in het algemeen al niet, maar 
ook gehuwde vrouwen. Over de gehuwde 
vrouw in het bijzonder stond in het rapport 
de redenering, analoog aan die op blz. 142 
vermeld voor het burgemeestersambt en 
dergelijke. 
Rechters waren verplicht daar te wonen, 
waar hun college was gevestigd. Volgens 
art. 161 BW was de vrouw verplicht haar 
man in zijn woning te volgen. De vrouwe
lijke rechter kon dus elk moment haar 
ambt moeten neerleggen wegens een 

51. Diepen horst. a.w. blz 293. 
52. Zo bijvoorbeeld, ter verdediging van 'het gezin', 

vierentwintig jaar na het algemeen vrouwen· 
kiesrecht. In 1946 stelde een protestantse arts op 
een gezinsdag van 'Brabants· en Limburgs 
Volksherstel', dat alle meisjes verplicht in het 
huishouden moesten gaan werken voor een 
jaar, bij een groot gezin, om haar het moeder
schap en het huishouden te leren. Alleen daarna 
mochten ze gaan leren, maar niet te lang en te 
veel. De gehuwde vrouw moest zich laten verte
genwoordigen door het gezinshoofd: het ge
zinshoofden-kiesrecht moest alsnog worden in
gesteld. Naast een beter aangepaste woning
bouw, een hoger gezinsloon en een Ministerie 
voor het gezin, zouden deze maatregelen een 
beter gezinsleven en dus 'volksherstel' garande
ren. Gezinsherstel brengt volkshersteL Verslag
boek van de gezinsdag, gehouden te 's Herto
genbosch op 4 september 1946, onder voorzit
terschap van F. J. van Thiel. Brabants Volksher
stel, 1947, blz. 23 e.v. 



Politiek en Cultuur 

verhuizing van haar echtgenoot. 53 En zo 
was het ook. Een jaar later, in 1922, pro
beerde de actieve Vrijzinnig Democratische 
Bond het dan nog niet haalbare. Ze diende 
een wetsvoorstel in om de Wet op de 
rechterlijke organisatie zo te wijzigen, dat 
zelfs de schijn van uitsluiting van vrouwen 
voor het rechtersambt weg werd genomen. 
In het in 1926 uitgekomen gedenkboek van 
de VDB werd berustend en toch cynisch 
hierover geschreven: 'Dit Ontwerp is ver
worpen, zoals bij de tegenwoordige con
stellatie der Kamer is te verwachten.' 54 

Die constellatie bracht het passieve kies
recht aan de vrouw, bracht de mogelijkheid 
om haar volksvertegenwoordiger te maken, 
maar wees haar als rechter af. 
Samenvattend kan gezegd worden dat het 
toekennen van kiesrecht aan de vrouw als 
een belangrijke gebeurtenis in de geschie
denis van het huwelijksrecht moet worden 
beschouwd. 
Ongehuwde, rijke dames vielen het eerst 
uit de boot van het juridisch sluitende 
systeem dat vrouwen het kiesrecht ontzeg
de. Zij hadden rechtens eigen goed en 
eigen wil. Zij waren het dan ook, die de 
voorhoede vormden van de kiesrechtstrijd. 
Men zou kunnen zeggen: bij de oude vrij
sters begon de victorie. Heldt, de enige 
volksvertegenwoordiger die in 1887 voor 
het 'algemeen kiesrecht' was, sprak zich in 
dat jaar uit voor het geven van kiesrecht 
aan ongehuwde vrouwen en weduwen. 
Hiermee werd het eerste lek in het water
dichte systeem gecreëerd. 
Gehuwde vrouwen hebben tegelijk met 
ongehuwde vrouwen het kiesrecht verkre-

53. De geschiktheid der vrouw voor de rechterlijke 
macht. Prae-adviezen, uitgebracht door Prof. Mr. 
F. G. Scheltema en Mr. 0. J. Cluysenaer, voor 
den Nationalen Vrouwenraad van Nederland op 
22 april 1933 te 's Gravenhage. Leiden: N.V. 
Leidsch Dagblad, z.j. 

54. Aletta Jacobs, Betsy Bakker Nort, 'De Vrijzinnig
Democratische Bond en de vrouw.' In: Vrijzin
nig-Democratische Bond, Gedenkboek. 17 
maart 1901-1926. Den Haag: van Stokkum, z.j., 
blz. 90. 
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gen. Als de confessionelen hun zin hadden 
gehad, was dit niet gebeurd. De liberalen 
liepen zoals gezien in de vorige eeuw 
gearmd op met degenen die de waarden 
en praktijken van vóór de burgerlijke revo
luties verdedigden. Maar in deze eeuw 
begonnen en de liberalen en de sociaal-de
mocraten onder 'algemeen kiesrecht' kies
recht voor mannen èn vrouwen te verstaan. 
De vrouwenbeweging had hen 'aange
raakt'. 
Het hoofdelijke kiesrecht, zou men kunnen 
zeggen, is voor een deel tot stand kunnen 
komen door de strijd van de eerste femi
nistische golf. Deze was voor het kiesrecht 
voor ongehuwde èn gehuwde vrouwen. 
Zij tekende voor het echte individualisme, 
waar liberale mannen als het om vrouwen
zaken ging nogal eens van af stapten. 
Andersom zou men ook kunnen zeggen 
dat het vrouwenkiesrecht voor een deel tot 
stand is kunnen komen door de kiesrecht
strijd van sociaal-democraten en radicaal 
liberalen. Zij immers, wezen het hebben 
van eigen goed af als criterium voor het 
kiesrecht. Het socialisme tekende daarmee 
voor weer een argument minder om ge
huwde vrouwen het kiesrecht te onthou
den. 
De gehuwde vrouw won in 1922 een stukje 
terrein waarop zij rechtens haar eigen wil 
kon volgen. Het was een, zij het niet opval
lende, doorkruising van de huwelijks
rechtsorde. Het hoofd van de echtvereni
ging had sinds 1922 een echtgenote die 
minder 'persona miserabil is' was dan voor 
dat jaar. 

Marianne Braun 
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Ambtenarenacties en 
het recht 1 

Het 'dilemma' rond de rechtsstaat 

Frank Biesboer heeft in Pene van december 
1983 een politieke analyse gegeven van de 
ambtenarenacties in het najaar van 1983. 
Hij stipt in dat artikel terloops aan, dat deze 
acties de problematiek van democratie en 
rechtsstaat weer op de voorgrond plaatsen; 
een problematiek die ook veel aandacht 
kreeg in de discussies over het partij pro
gramma. Biesboer vermeldt een uitspraak 
van Onno Bosma over 'het dilemma rond 
de rechtsstaat' dat tot dusver door de CPN 
is ontlopen, en hij verwijst naar de discussie 
over dit onderwerp tussen Rudi van der 
Velde en Marcus Bakker (Pene 1982, nrs. 2 
en 3). 
Inmiddels heeft ook Duco Hellema zich in 
dit debat gemengd. Ook hij bezigt het 
woord 'dilemma'. Hij pleit voor een erken
ning van 'de continue spanning tussen 
meeregeren en actie-voeren'. Een erken
ning van de daarmee verbonden dillema's 
waarmee de parlementaire democratie de 
linkse partijen confronteert kan volgens 
Hellema een debat mogelijk maken over 
een meerderheidsstrategie "die het stati
sche van de huidige keuze tussen 'kraken 
of besturen' doorbreekt". 2Naar mijn me
ning dringt dit dilemma zich ook op bij de 
beoordeling van de rechterlijke uitspraken 
over de ambtenarenacties. Over het poli
tieke doel van die acties kan men het wel
licht snel eens zijn (zie het artikel van Bies
boer), maar dat wil nog niet zeggen dat elk 
rechterlijk verbod van gehanteerde actie
middelen a 'priori onjuist zou zijn. Het is 
van belang om concretere meningsvor
ming over de rol van het recht ten aanzien 
van collectieve (ambtenaren-)acties, om 

met Bosmate spreken, niet langer te 'ont
lopen'. 
Uitstekend materiaal voor het debat over 
deze problematiek biedt een heet van de 
naald geschreven boekje van 4 juristen (1 
advocaat in stakingsgedingen en 3 univer
sitaire medewerkers) en 1 socioloog (bij 
uitstek deskundig op het gebied van soci
aal-economische verhoudingen en ontwik
kelingen): 'De ambtenarenstakingen', van 
Albers, Fortuijn, Jaspers, van Peijpe en 
Schellart. Behalve nuttige achtergrond 
informatie over de historie van de arbeids
voorwaardenstrijd van ambtenaren, het 
verloop van het recente conflict en het 
stakingsrecht zoals het er uit zag vóór 17 
oktober 1983, bevat het boek een heldere 
analyse van de 11 uitspraken in kort geding 
die door de acties werden uitgelokt, alsme
de de complete teksten van die vonnissen. 
Ik zal in deze bijdrage enkele kanttekeningen 
plaatsen bij bevindingen en meningen van 
de auteurs, en vervolgens een aanzet tot 
verdere meningsvorming proberen te ge
ven. 

Op evenredige schade van derden 
en belangenafweging 

Albers c.s. zijn vooral beducht voor onge
lijke behandeling van ambtenaren en 
trendvolgers. Deze zou, menen zij, gemak
kelijk kunnen voortvloeien uit het in de 
recente stakingsgedingen zeer sterk bena
drukte criterium van de door derden gele
den 'onevenredige' schade. 
In het verleden is dit argument nooit een 
voldoende grond geweest om een sta
kingsactie onrechtmatig te verklaren, maar 
nu lijkt het opeens van doorslaggevend 
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belang te worden. Daardoor doemt het 
risico op dat de winst, die erin bestaat dat 
collectieve ambtenarenacties toelaatbaar 
worden geacht, weer verloren zou gaan 
omdat aan die acties strengere maatstaven 
worden aangelegd dan aan acties in het 
particulier bedrijfsleven. 
De rechters waren op dit punt overigens 
niet eenstemmig. Oordeelde de Rotter
damse president de acties bij de stadsrei
niging onrechtmatig, zijn Amsterdamse 
collega vond dat deze vooralsnog wel 
door de beugel konden (beide uitspraken 
van 23 november 1983). De schade die in 
deze zaken in het geding was, was de 
bedreiging van hygiëne en volksgezond
heid. 
In geen van beide gevallen had de bevoeg
de gemeentelijke dienst overigens een 
reëel gevaar geconstateerd. Maar de Rot
terdamse president overwoog in zijn vonnis 
'De enkele omstandigheid dat vandaag 
van officiële zijde nog niet is geconstateerd 
dat de toenemende opeenhoping van 
straatvuil, bedrijfs-en huisafval op de 
openbare wegen de volksgezondheid al 
bedreigt, kan niet wegnemen dat het gevaar 
voor ongedierte elke dag toeneemt en dat 
het niet verantwoord is te blijven toezien 
tot dat de gevaren zich manifesteren. Pre
ventieve zorg is, zeker waar het over de 
volksgezondheid gaat, waardevol'. Daar 
wordt dan nog een ander type schade aan 
toegevoegd: de financiële schade voor 
winkels, horeca en andere dienstverlenen
de bedrijven, ten gevolge van het onappe
tijtelijke aanzien dat de Rotterdamse bin
nenstad inmiddels had gekregen. 
Vertegenwoordigers van de genoemde 
categorieën waren in deze zaak als eisers 
opgetreden. Elders in hetzelfde vonnis is 
sprake van 'ernstige bedreiging van de 
openbare orde en veiligheid' (zulks met 
het oog op de actieplannen t.a.v. de straat
verlichting). Kortom, zegt de president (mr. 
Nivard), de acties tasten de 'leefbaarheid 
van de stad' in ernstige mate aan. 
Albers c.s. wijzen erop, dat de rechters in 
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het algemeen (de Amsterdamse president 
uitgezonderd) wel heel vlot de (dreigende) 
schade aannemelijk genoeg achtten voor 
een verbod van de actie. Zij vermoeden 
dat de beperkingsgrond 'onevenredige 
schade' 'alleen voor juristen' met een 
serieus gezicht hanteerbaar is (p. 87). Je 
kunt die economische of andere schade, 
zo redeneren zij. toch niet afwegen tegen 
een belang van onbepaalde waarde, zeg 
maar een grondrecht van de vakbonden, 
namelijk het recht om zich met collectieve 
acties een reële onderhandelingspositie te 
verwerven? (p. 88) 
Alleen voor juristen? Ik vraag het mij af. 
Het probleem is juist, dat het type belangen
afweging, dat de meeste presidenten bezi
gen, wel degelijk bij velen aanslaat. Ten
slotte oogstten de ambtenarenacties naast 
steun, goodwill en solidariteit ook irritatie 
en agressie. Het heeft weinig zin daar 
doekjes om te winden. De regering speelde 
daar ook handig op in, door er in het parle
ment op te wijzen dat de omvang van de 
publieke steun voor de acties in geen ver
houding stond tot de omvang van de te
weeggebrachte (schadelijke) effecten er
van. Het is gewoon een feit dat velen, die 
zich groen en geel ergerden aan de vuilnis
hoop voor hun deur of de vertraging van 
hun trein, zich goed konden vinden in de 
hierboven weergegeven rechterlijke moti
veringen. 
Maar dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat 
zij ook deugen. Ik ben het met Albers c.s. 
eens dat het zeer bedenkelijk is, wanneer 
al te snel te grote schade aan derden aan
wezig wordt geacht. Minder overtuigend 
vind ik overigens hun kritiek op het 'afwe
gen' van de rechter als zodanig. In het 
burgerlijk recht in het algemeen, en in de 
jurisprudentie over art. 1401 BW (onrecht
matige daad) in het bijzonder, vindt steeds 
een afweging van belangen plaats. Dat A 
zijn belangen dient kan in principe volko
men legitiem zijn, maar als daardoor de 
belangen van B in het gedrang komen 
moet worden uitgemaakt wiens belang het 
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zwaarst weegt. Dat is de taak van de rech
ter. 
Ik zou dus willen stellen, dat de door Albers 
c.s. gewraakte belangenafweging enerzijds 
keurig past in de 'enge burgerlijke rechts
horizont' (Marx), maar anderzijds zeker 
niet algemeen als wereldvreemd, als een 
stokpaardje voor juristen wordt be
schouwd. 
Eerlijk gezegd kan ik mij, zodra de rechter 
wordt ingeschakeld, niet anders voorstellen 
dan dat deze overgaat tot belangenafwe
ging. En de rechter wordt nu eenmaal ook 
in dit soort zaken telkens weer ingescha
keld. Hij heeft in ons bestel ook niet de 
mogelijkheid om 'nee' te verkopen (rechts
weigering). 

Rechter en wetgever - wie haalt 
de kastanjes uit het vuur? 

Tegen belangenafweging door de rechter 
is, als er grondrechten in het geding zijn 
(of zoals in het geval van de collectieve 
acties: semi-grondrechten), wel het kardi
nale bezwaar in te brengen dat hij in een 
politiek mijnenveld terecht komt. Als er 
geen duidelijke wettelijke regels zijn, dan 
moet de rechter de regel eerst zelf stellen, 
en vervolgens toepassen. Dat is onge
wenst,want in strijd met ons systeem van 
scheiding der machten (trias politica), 
waarin de wetgever de regels moet stellen 
en de rechter deze 'slechts' dient toe te 
passen. De rechter gaat in de stakingsge
dingen, zoals men dat pleegt uit te drukken, 
'op de stoel van de wetgever' zitten. Albers 
c.s. wijzen er terecht op dat daardoor juist 
de zo cruciale onafhankelijkheid van de 
rechter gevaar loopt (p. 92). 
Ook mr. Cnoop Koopmans, vice-president 
van de Amsterdamse rechtbank en ge
meenteraadslid voor de PvdA in Amster
dam, heeft in een geruchtmakend interview 
voor de VARA-tv (eind 1983) daarop gewe
zen, wat hem door de minister-president 
niet in dank werd afgenomen. Maar hij 
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had gelijk: wanneer de rechter, door een 
gebrekkig regeringsbeleid en/of door een 
gebrekkige of afwezige wetgeving wordt 
gedwongen zich te begeven in sociale en 
politieke tegenstellingen, wordt hij schiet
schijf van een aanzienlijk deel van de 
rechtsgenoten, en daarmee komt de voor 
rechtspraak zo broodnodige legitimiteit, 
die berust op een minimum aan maat
schappelijke consensus, op de tocht te 
staan. 
Aan de andere kant moet worden bedacht, 
dat de wetgever niet voor niets zo traag is 
geweest met de regeling van het stakings
recht, zowel dat voor particuliere als dat 
voor overheidswerknemers. Het valt niet 
mee formuleringen te vinden die enerzijds 
de te bestaken werkgevers tevreden stellen, 
anderzijds de bonden voldoende actievrij
heid garanderen. Bij de ambtenaren ligt 
het nog moeilijker, vooral bij bijvoorbeeld 
de politie. Een wettelijke regeling kan een 
flinke handenbinder zijn. Misschien is men 
met de huidige situatie, die veel van een 
kansspel wegheeft, als 'collectieve activist' 
nog wel beter af ... 
Verder is het nu eenmaal zo, dat de wet 
controversiële en deels onvoorspelbare 
fenomenen als conflicten om arbeidsvoor
waarden nooit zo zal kunnen regelen, dat 
iedereen, de rechter incluis, precies weet 
waar hij aan toe is. In het recht is dat trou
wens heel normaal, maar het gaat in zaken 
als de onderhavige wel in bijzonder sterke 
mate op. 
Albers c.s. laten het bij het uitspreken van 
de vrees dat de erkenning van het argument 
van de 'onevenredige schade van derden' 
wel eens tot gevolg zou kunnen hebben 
dat 'het vertrouwen dat de vakbonden 
hadden en moeten kunnen houden in 
eventueel rechterlijk ingrijpen, aanzienlijk 
vermindert' (p. 92). Daarmee betuigen ze 
impliciet hun instemming met het huidige 
stelsel van conflictbeslechting: niet dat 
stelsel is fout, maar de inhoud van een 
aantal van de besproken presidentiële von
nissen. 
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Aan het slot van hun tekst (daarna komt 
nog van hoofdstuk V, dat de teksten van 
de 11 behandelde uitspraken bevat, en een 
nuttige literatuurlijst) relativeren ze enigs
zins de ernst van hun kritiek door het ver
trouwen uit te spreken, dat het gaat om 
'aanloop problemen' en dat in hoger beroep 
en eventueel in cassatie (dus bij ons hoog
ste rechtscollege, de Hoge Raad) 'in alle 
rust' de normen kunnen worden 'verfijnd'. 
'Die procedures zouden een bezonnen 
aandeel kunnen opleveren over wat in 
deze sfeer nu mag en niet mag'. 
Het is eigenlijk wel koddig, dat hier zo 
roerend het vertrouwen in onze rechtsple
ging wordt uitgesproken, en dat de rechts
zekerheid, het 'weten waar je aan toe bent', 
tot slotakkoord wordt verheven- terwijl 
die rechtszekerheid nu juist de talisman bij 
uitstek voor juristen is! Eerherstel voor de 
juristen dus, die op p. 87 nog een veeg uit 
de pan kregen. 

De hamvraag: bijzondere positie 
voor ambtenaren? 

Het is jammer, hoewel gezien de opzet en 
pretentie van het boekje wel te begrijpen, 
dat de auteurs niet doorstoten naar de 
hamvragen, althans hun eigen positie ten 
aanzien van die netelige kwesties niet 
expliciteren. Eén van de lastigste centrale 
vragen luidt: mag in onze samenleving de 
actievrijheid van ambtenaren worden 
beperkt omdat het ambtenaren zijn? Zo in 
het algemeen gesteld kan men de met 
deze vraagstelling opgeworpen problema
tiek misschien nog omzeilen door te ant
woorden: nee, natuurlijk niet! Ambtenaren 
moeten dezelfde rechten hebben als andere 
werknemers. Dat ze toevallig voor de over
heid werken doet er niet toe. De overheid 
is immers niet heilig, zeker niet onze door 
fundamentele ongelijkheid gekenmerkte, 
kapitalistische maatschappij. 
Maar we kunnen het, volgens de techniek 
van 'de achterkant van het gelijk', wat 
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moeilijker maken. Je hebt ambtenaren en 
ambtenaren. Sommige ambtenaren wer
ken op zo vitale posten, dat ze bij 'wijze van 
spreken zonder slag of stoot hetzelfde 
effect kunnen bereiken als duizenden 
werknemers in het particuliere bedrijfsleven 
met een lange, moeizame staking. Andere 
ambtenaren vervullen taken waarvan de 
ononderbroken vervulling voor de samen
leving en voor leven en gezondheid van 
haar leden onontbeerlijk is: politie, brand
weer enz. 
Volgens onze onlangs vernieuwde grond
wet, en 'internationale verdragen zoals 
het Europees Verdrag voor de Rechten van 
de Mens, mogen aan de uitoefening van 
grondrechten door burgers, die tot de 
overheid 'in een bijzondere rechtsverhou
ding staan' (burgerambtenaren, militairen, 
politie enz.) extra beperkingen worden 
opgelegd, mits die beperkingen werkelijk 
noodzakelijk zijn; nl. wanneer het gaat om 
vitale belangen van de samenleving. Als je 
de zaken scherp stelt moet, denk ik, worden 
onderkend dat beperkingen voor sommige 
groepen ambtenaren onder bepaalde 
omstandigheden inderdaad legitiem kun
nen zijn. 
Stel je voor dat de politie bij wijze van 
prikactie een week lang zou weigeren 
zedendelicten of racistische delicten op te 
sporen, of te hulp te komen in gevallen van 
mishandeling, zolang er nog geen lijken 
zijn. Of stel dat het beroepspersoneel van 
de Koninklijke marine met de complete 
vloot opstoomt naar Den Haag om tijdens 
de parlementaire behandeling van de 
defensiebegroting op demonstratieve 
wijze haar eisen kracht bij te zetten. 
Nu gaat het hier om handelingen die mo
gelijkerwijs in de sfeer van het strafbare 
komen, en in die zin zijn ze als voorbeeld 
nogal extreem (hoewel: minder extreem 
dan het lijkt!). Toch kan men de kern van 
het probleem aan de hand van deze voor
beelden goed aangeven. Zo zal de politie 
bij acties een voortgezette criminaliteitsbe
strijding moeten kunnen garanderen, en 
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aan militairen mag men de eis stellen dat 
zij niet de indruk wekken dat zij van plan 
zijn zich tegen het politieke gezag te keren. 
Op dergelijke criteria geënte beperkingen 
of ze nu door de wetgever of de rechter 
worden opgelegd, zijn dus acceptabel. 
Hier stuiten we op de delicate problematiek 
van de grenzen, waarover zoals ik hierbo
ven stelde nooit definitieve duidelijkheid te 
bereiken is. Wel kan men in het algemeen 
stellen dat niet te snel mag worden aange
nomen dat een actie niet mag. Albers c.s. 
kritiseren terecht enkele uitspraken waarin 
eigenlijk in een klap acties onrechtmatig 
worden verklaard, zonder dat nauwgezet 
wordt nagegaan of er acceptabele garanties 
zijn geboden voor de voortgezette waarne
ming van de desbetreffende taken. 
Maar als we het vonnis van de Utrechtse 
president over de politie-acties bezien (8 
november 1983, het tweede in de reeks). 
dan blijkt dat de president toch wel genu
anceerder te werk gaat dan hierboven ge
schetst. 
Zo zegt hij bijvoorbeeld dat de oproeping 
van de politiebonden om massaal optreden 
te weigeren 'indien het bevoegde gezag 
zou besluiten de politie te laten optreden 
tegen andere actievoerende ambtenaren 
om die acties te breken' in casu onaan
vaardbaar is omdat deze oproep is ge
schreven: 
A. zonder enig onderscheid te maken tus
sen geoorloofde en niet geoorloofde acties 
van andere ambtenaren. 
8. 'zelfs' zonder advies om bij een zodanige 
actie overleg te plegen met het landelijk 
actiecentrum. 
De president sluit dus niet uit dat de oproep 
rechtmatig zou zijn geweest als met beide 
punten rekening zou zijn gehouden. Ik heb 
de indruk dat de bonden daaraan wel op 
een voor hen acceptabele manier tegemoet 
hadden kunnen komen. 
Een ander punt uit dit vonnis betreft de 
stiptheidsacties bij de verkeerscontroles. 
De president vindt deze acties onrechtmatig 
omdat dan de legitimiteit van het politie-
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optreden tegenover de burger verloren 
zou gaan. Dat valt m.i. te betwisten. Je 
kunt volhouden dat de burger maar moet 
wennen aan actievoerende politiemensen, 
zolang deze binnen het kader van hun 
bevoegdheden en correct optreden blijven. 
Zo kan men dit vonnis en de andere uit
spraken punt voor punt analyseren. Ik zal 
dat niet doen; het gaat me erom duidelijk 
te maken, dat het uitgangspunt dat de 
rechter hanteert, n.l. dat de politie taken 
heeft die niet vergelijkbaar zijn met die van 
particuliere werknemers, aanvaardbaar is; 
dat het derhalve gaat om de afgrenzing 
van wat kan en niet kan in het concrete 
geval, en dat de rechter daarbij zeer terug
houdend moet zijn bij het verbieden van 
acties, wil hij de in beginsel erkende actie
vrijheid niet denkbeeldig maken; terwijl 
anderzijds de ambtenaren-actievoerders 
geloofwaardige garanties zullen moeten 
bieden dat hun wettelijke taakvervulling 
door de actie niet wezenlijk wordt gefru
streerd. Dat stelt aan die actievoerders 
hoge, maar niet te hoge eisen. Het verloop 
van de najaarsacties heeft eens te meer 
bewezen dat de ambtenarenbonden heel 
wat aan kunnen. 

Somberheid niet nodig 

Al met al vind ik dat de bonden (en wij) 
toch niet somber behoeven te zijn over de 
uitspraken in kort geding. Zeker, er zijn 
zeer bedenkelijke kanten aan; met name 
de Rotterdamse vonnissen stemmen niet 
vrolijk. Ook bij de befaamde Haagse uit
spraak van 11 november 1983, waarin de 
bonden naar de onderhandelingstafel 
werden teruggestuurd (wat zoals Albers 
c.s. terecht opmerken formeel helemaal 
niet kon, omdat de bonden niet partij zijn 
bij die onderhandelingen!) passen vraagte
kens, hoewel je m.i. niet kunt zeggen dat 
die uitspraak de acties ernstig heeft ge
dwarsboomd. Maar in het algemeen geno
men is er sprake van een rechtsontwikke-
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ling, die aanknopingspunten biedt voor 
effectieve collectieve acties in de toekomst. 
Ik heb het gevoel dat onder de huidige 
politieke en maatschappelijke verhoudin
gen een wettelijke regeling de juridische 
situatie voor de ambtenaren-actievoerders 
niet gunstiger zou maken dan zij momen
teel is. 

Theo de Roos 

NOTEN 

1. Tevens een bespreking van: 0. Albers, W. S. P. 
Fortuijn, A. Ch. M. Jaspers, T. van Peijpe, A. Schel
I art, De ambtenarenstakingen. Grenzen in kort ge
ding. Kluwer, Deventer, 1983. 

2. Vgl. Duco Hellema, Obstakels op de democrati
sche weg. IPSO, 1983, p. 24/25. 

PARTIJDOCUMENTEN 

Vorming 'Verbond Communisten 
in Nederland' onaanvaardbaar 

Het partijbestuur van de CPN stemt in met de reactie 
van het dagelijks bestuur van zaterdag jl. op de aan
kondiging van oprichting van een 'Verbond van 
Communisten in Nederland'. 
In de geest van deze verklaring stelt het partijbestuur 
vast dat de vorming van dat Verbond onaanvaard
baar is en het lidmaatschap ervan onverenigbaar 
met het lidmaatschap van de CPN. 
Het CPN-bestuur constateert dat de overgrote meer
derheid van de partij bedoeld initiatief afwijst en het 
stelt vast dat dit voor de leden die betrokken zijn bij 
de vorming van het Verbond een reden temeer is om 
hun activiteiten ervoor te staken. 
De verklaring werd door het partijbestuur unaniem 
aanvaard. 

29 februari 1984 

Steun aan werkonderbreking 

Het voorstel van het FNV-bestuur om in het kader 
van de actieweek van het Komitee Kruisraketten Nee 
het werk een kwartier neer te leggen tegen de nieu
we atoom raketten, verdient naar de mening van de 
CPN aller steun. 
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Het partijbestuur van de CPN, in vergadering bijeen 
op woensdag 29 februari, roept al haar leden, afde
lings-en districtsbesturen op maximale steun te ge
ven aan de voorbereiding van deze werkonderbre
king en van de actieweek die door het KKN van 6 tot 
12 mei wordt georganiseerd. 

29 februari 1984 

Uitspraak partijbestuur CPN over arbeids
tijdverkorting 

Naar aanleiding van het besluit van het buitenge
woon congres ten aanzien van arbeidstijdverkorting 
(hoofdstuk IV, paragraaf 8) en de discussies die in 
vervolg daarop zijn ontstaan, constateert het partij
bestuur het volgende: 
De door het congres aanvaarde paragraaf bevat, zo
als ook in de toelichting van de kant van het partijbe
stuur is benadrukt, een tweetal pijlers: 
a) Met de 25-urige werkweek als doelstelling heeft 

het congres de strijd voor arbeidstijdverkorting 
een duidelijk politiek perspectief gegeven, ge
richt op maatschappijvernieuwing, herverdeling 
van betaalde en onbetaalde arbeid en het bestrij
den van de werkloosheid. Deze doelstelling 
wordt verder in genoemd congresbesluit uitge
werkt (punt a t/m d). 

b) Met de uitspraak 'De CPN treedt op voor arbeids
tijdverkorting met behoud van loon' heeft het 
congres de strijd voor arbeidstijdverkorting in 
verbinding gebracht met inkomensstrijd. Inzet 
daarbij is het keren van de politiek van loonmati
ging en verlaging van de uitkeringen en het ko
men tot een situatie waarbij mensen over een ei
gen inkomen uit betaalde arbeid kunnen beschik
ken waarvan een zelfstandig bestaan mogelijk is. 
Er moet een richtingsverandering in de sociaal
economische politiek worden afgedwongen 
waardoor middelen worden vrijgemaakt om ar
beidstijdverkorting en werkloosheidsbestrijding 
te financieren. 

De CPN zal een actieve bijdrage leveren aan het tot 
stand brengen van een gemeenschappelijk optreden 
van allen die zich een drastische arbeidstijdverkor
ting ten doel stellen en daarbij belang hebben, zoals 
vakbeweging, vrouwenbeweging, uitkeringsgerech
tigden, jongeren en progressieve partijen. Alleen 
een dergelijk maatschappelijk front zal in staat zijn 
stappen op het gebied van arbeidstijdverkorting afte 
dwingen. 
Het partijbestuur voert zowel in als buiten de partij 
gesprekken om te komen tot politieke initiatieven 
rond arbeidstijdverkorting, en om concrete uitwer
king te geven aan de doelstellingen zoals die door 
het congres zijn vastgesteld. 
Gekoppeld aan initiatieven en actie voor arbeidstijd
verkorting moet ook verder worden besproken hoe 
genoemde perspectieven gestalte kunnen krijgen in 
directe actie-eisen. 

21 februari 1984 
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Politiek en Cultuur 153 Dt)OOMENlATtECE11lRUM 
NEDERLANDSE POLITIEKE 

D k .. k h . bI "d" k H PARITif~EdN h ·1 k" e nt1e op et regermgs e e1 1s ster toegenomen. et ge oo m e e1 za me wer mg 
van Lubbers' politiek van de nuchterheid is behoorlijk aangetast, ook bij aanvankelijke 
ondersteuners daarvan in de kring van de regeringspartijen. Van de kant van economen 
worden in toenemende mate opvattingen hoorbaar dat het huidige beleid een eco
nomisch herstel eerder doorkruist dan op gang helpt. 
Het gaat daarbij met name om de onderbesteding, en de gevolgen daarvan voor het 
financieringstekort en de werkloosheid. Adviseurs van de regering ontkennen de bete
kenis van onderbesteding, maar het Centraal Planbureau acht die steeds belangrijker. 
De regering hecht aan het terugbrengen van het financieringstekort, maar krijgt dat met 
dit bezuinigingsbeleid niet omlaag. De werkloosheid is tot ongekende proporties toege
nomen; waar in 1981 voor het CDA als doelstelling gold het realiseren van ruim 200.000 
extra arbeidsplaatsen, claimt Lubbers nu het succes van een werkloosheid die onder 
1 miljoen blijft! 
Allemaal een gevolg van de slechtere internationale conjunctuur? 
Er is bijna niemand meer die dat gelooft. Wat zich in de laatste twee jaar voltrokken 
heeft was beslist niet onvoorzienbaar. 

ONDERBESTEDING: 
DE ECONOMISCHE EN DE 
POLITIEKE CONJUNCTUUR 
Er is al jaren geleden op gewezen dat bestedingsbeperking in een depressie tot rampzalige 
gevolgen moet leiden. In het optreden van de CPN voor verdediging van koopkracht en 
sociale zekerheid was dat een constante. 
Onvermijdbaar was het oplopen van de werkloosheid tot bijna 900.000 evenmin. Onder
besteding is natuurlijk niet het hele verhaal als het gaat om economische crisis in een 
kapitalistische maatschappij; en er zijn ook bijzondere factoren die in Nederland tot de 
werkloosheid bijdragen. Maar een heel zwaarwegende factor is de neerwaartse spiraal 
wel degelijk. 

Bij economen is een vorm van verbijstering 
waarneembaar over de omvang van de 
crisis en zijn gevolgen, als ook een gevoel 
van onmacht over de mogelijkheden van 
bestrijding. 
Niet in de laatste plaats is dat het geval 
omdat het aanzien van de economie ats 
beleidswetenschap een geduchte knauw 
krijgt. De meningen en aanbevelingen 
lopen ver uiteen, en wie gelooft in een 
professie die in meerderheid het huidige 

monstrum mee tot stand heeft helpen ko
men? 
Het vermoeden rijst dat niet alleen de 
economie aan een conjunctuurbeweging 
onderhevig is, maar ook de doorsnee 
mening in de economenwereld. Het eco
nomisch beleid doet zich niet voor als een 
sturende kracht maar als een gestuurde, 
een resultante van krachten, machten en 
belangenverhoudingen in een maatschap
pij die in essentie op belangen- en klassen-
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tegenstellingen rust. Politieke en ideologi
sche elementen, verbonden met de belan
gen van afzonderlijke groepen, kunnen 
veel bepalender zijn voor het beleid dan 
een algemeen belang of een nationaal be
lang. 

Politieke verschuiving 

De economische politiek van het kabinet
Lubbers draagt een heel ander karakter 
dan hetgeen gebruikelijk was in de tweede 
helft van de jaren zeventig. Verschuiving in 
de krachtsverhouding tussen kapitaal en 
arbeid heeft geleid tot een wezenlijke ver
andering in de doelstellingen en methoden 
van het sociaal-economisch beleid. 
In reactie op de 'eerste oliecrisis' werd een 
beleid gevoerd dat gekenmerkt kan worden 
als een conservatief-Keynesiaanse aanpas
singspolitiek. Het was erop gericht het 
koopkrachtverlies door olieprijsstijging op 
te vangen met bezuiniging, en de concur
rentiepositie te versterken door algemene 
inkomensbeperking. 
De loonkostentheorie van de werkloosheid 
leidde tot de winst-wordt-werk filosofie 
van de regering-Van Agt. In grote lijn werd 
wel vastgehouden aan de koppeling van 
verschillende inkomensgroepen door 
trendbeleid, koppeling van sociale uitkerin
gen en de koppeling van het sociaal mini
mum. De 'overleg-economie' met een 
centraal gecoördineerd arbeidsvoorwaar
denbeleid bleef in stand, maar leverde 
steeds minder op. Die werd ondermijnd 
door een zich verder doorzettende crisis en 
stagnatie. 
Aan de ene kant werd die patstelling door
broken in de vakbeweging. Het centrale 
beleid bemoeilijkte eigen initiatief. De 
noodzaak van een strijdbaarder opstelling 
tegen de crisisverschijnselen en de werk
loosheid kwam niet tot zijn recht. De ha
venstaking in 1979 was daarvan een heel 
duidelijk signaal. 
Aan de andere kant ging de regering over 
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tot een hardere opstelling, met een sterkere 
nadruk op het terugdringen van de collec
tieve sector, een meer onverholen denivel
lering en lastenverlichting voor de onder
nemers. Het instellen van de commissie
Wagner, waarin praktisch alleen de grote 
concerns en banken vertegenwoordigd 
waren, markeerde de behoefte aan die 
kant aan een uitgesproken ondernemers
politiek. 
De crisis die in 1980-81 inzette, aangekon
digd door hernieuwde olieprijsstijgingen, 
ging gepaard met een drastische bezuini
gingspolitiek, waardoor de gevolgen voor 
de Nederlandse economie van het ver
slechterende internationale klimaat drama
tisch versterkt werden. 
Het sturen naar een economisch 'even
wicht' maakte plaats voor een monetaristi
sche lijn, zowel in de begratingspolitiek als 
in de monetaire politiek, die een verbod op 
monetaire financiering van het overheids
tekort oplegde. De 'nationale verarming' 
als gevolg van de olieprijsstijging werd 
afgewenteld op de loon- en uitkeringsaf
hankelijken, de ontkoppeling werd openlijk 
nagestreefd. De marktsector moest ver
sterkt worden ten koste van de collectieve 
sector. 
Besturing van de economie maakte plaats 
voor de 'sanerende' werking van de markt. 
Er is een machtsverschuiving opgetreden 
waarbij de concerns en banken een veel 
sterkere invloed op de doelstellingen van 
het economisch beleid hebben gekregen. 
Hun winsten en hun eisen ten aanzien van 
het functioneren van de arbeidsmarkt zijn 
veel bepalender voor het regeringsbeleid 
dan bijvoorbeeld bestrijding van de werk
loosheid. De politiek van volledige werkge
legenheid is openlijk verlaten. 

Scherpe kritiek 

Terecht wordt het regeringsbeleid scherp 
gekritiseerd. Die kritiek is vooral toegeno
men nu de conjunctuur zich internationaal 
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wat heeft hersteld. Dat werkt maar weinig 
door in Nederland, nadat de depressie van 
de afgelopen jaren diepe gaten heeft ge
slagen in de werkgelegenheid, de koop
kracht en in de positie van talloze op de 
binnenlandse markt georiënteerde bedrij
ven. Was de veronderstelling niet dat de 
bezuinigingen de weg zouden vrijmaken 
voor een krachtig herstel waarbij ook de 
werkgelegenheid zou volgen? Dat blijkt in 
grote lijnen niet het geval te zijn. 
Een van de oorzaken is de hardnekkige 
onderbesteding die de Nederlandse eco
nomie treft. Een paar opinies illustreren 
dat. Na de presentatie van de Miljoenen
nota 1984 schreef Prof. Pen in Economisch
Statistische Berichten: 'Er heerst onderbe
steding in Nederland'' 
Opmerkelijk, niet zozeer omdat het klopt, 
maar omdat dit zo sporadisch naar voren 
kwam in de afgelopen jaren. Toen heerste 
nog vrij algemeen de mening dat er sprake 
was van overbesteding. 
Nog altijd was men onder de indruk van 
het tijdelijke betalingsbalanstekort van 
1980, dat een effectief argument was ge
weest in de ogen van vele economen om 
een zwaar aangezet bezuinigingsbeleid te 
voeren. De consumptie achtte men te 
hoog in verhouding tot de investeringen, 
lonen en uitkeringen te hoog in verhouding 
tot het buitenland, de collectieve sector te 
zwaar ten opzichte van de zogenoemde 
marktsector. Onderbesteding werd geas
socieerd met een op deelbelangen gestoeld 
wensdenken, of een communistisch ijveren 
voor niet realiseerbare doelstellingen. 
De diagnose van Pen luidt als volgt: 
'Consumptie, investeringen en overheidg
bestedingen verdringen elkaar niet, maar 
dreigen elkaar naar beneden te trekken, als 
ze aan hun lot worden overgelaten. De 
investeringen worden niet zozeer geremd 
door de besparingen- er treedt een 
spaaroverschot op in de particuliere sector 

1. J. Pen, 'Het intellectueel tekort', ESB, 5-10-1983 
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-maar door de afzet. De betalingsbalans 
neigt tot een overschot, terwijl de over
heidsfinanciën juist grote tekorten gaan 
vertonen. De ondernemingen worden 
uitgehold, en dat proces versterkt de vi
cieuze cirkel van inkomens en bestedingen. 
Al deze kenmerken zijn in de economische 
literatuur beschreven.' 
Hij wijst op de mening van economen die 
vinden dat de economische politiek er 
voor moet zorgen dat de bestedingen 
toenemen in overeenstemming met de 
produktiemogelijkheden, tegenover het 
regeringsbeleid dat daar juist tegenin gaat: 
'De regering wil een politiek van beste
dingsbeperking voeren in een depressie.' 
Wat Pen wil aantonen is dat de onderbe
steding in de beleidsanalyse ten onrechte 
geen rol speelt. De regering doet alsof de 
consumptie te hoog is. Maar de investerin
gen gaan omlaag als de consumptie daalt. 
Men doet alsof de vicieuze cirkel niet be
staat. De Macro-economische Verkenning 
voor 1984 noemt het verschijnsel slechts 
terloops: 'de monetaire ontwikkelingen 
weerspiegelen de onderbesteding die de 
nationale economie al geruime tijd ken
merkt'. 
Het CPB geeft zijn mening slechts bedekt 
en is gefrustreerd in zijn openhartigheid. 
De MEV als samizdat, is Pen's conclusie; 
de regering probeert beleidsalternatieven 
weg te drukken en neigt ertoe informatie 
te manipuleren. Dit tekent wel de taboe
sfeer waarin zoiets gewoons als onderbe
steding wordt behandeld. 
Dit beeld van onderbesteding in de Neder-. 
landse economie kan op vele manieren 
verder aangevuld worden. 
Dr. J. Post spitst het toe op de verhouding 
van export en consumptie. Exportbevorde
ring door reële inkomensbeperking leidt 
tot veel grotere negatieve gevolgen in 
verband met de consumptiebeperking die 
eruit voortvloeit. 
'Het antwoord op de vraag of een reële 
verlaging van de lonen en sociale uitkerin
gen goed is voor onze economie kan dus 
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heel simpel luiden: nee!'2 

De huidige opleving in de Nederlandse 
economie is zijns inziens niet te danken 
aan het matigingsbeleid, maar die rust 
alleen op het herstel in een aantal andere 
landen. 
De heer Clavaux, eertijds ambtenaar op 
EZ, wijt het achterblijven van de Neder
landse economie vooral aan het beleid ten 
aanzien van de wisselkoers: een harde 
gulden-politiek die een doel op zich is 
geworden. De onderbesteding, die grote 
overschotten op de betalingsbalans te
weegbrengt, belet een terugkeer naar een 
meer 'realistische' koers van de gulden.3 

De hoogleraren Schouten en Kolnaar trok
ken de aandacht met een iets andere bena
dering van het vraagstuk van 
onderbesteding.• 
Zij leggen de verantwoordelijkheid bij 
onder meer de structuur van de overheids
uitgaven. Hoge kapitaaloverdrachten 
(waaronder de WIR) die aan ondernemin
gen toevloeien, hoge rentelasten van de 
staat die naar banken en financiële instel
lingen stromen, verdringen de bestedingen 
van de overheid zelf. Een aanzienlijk deel 
van de stijging van het financieringstekort 
schrijven zij aan dit verschijnsel toe. Die 
overdrachten aan banken en ondernemin
gen leiden maar in geringe mate tot beste
dingen en investeringen. Daartegenover 
staat dus een vermindering van overheids
uitgaven die wel tot bestedingen leiden, 
om die overdrachten te kunnen bekosti
gen. 
Vrij vertaald- de staatsbegroting is een 
hefboom voor oppotting bij banken en 
concerns, en dat leidt tot vraaguitval. Er 
ontstaat een kringloop van verliezen door 

2. J. Post, 'Opleving niet dankzij matigingsbeleid', 
Trouw 15-2-1984 

3. F. J. Clavaux, 'De Nederlandse economie: slacht
offer van een verkeerde diagnose', ESB, 22-2-
1984 

4. Schouten en Kolnaar,. 'De tekortschietende jaren 
tachtig', Maandschrift Economie, jrg. 47, 1983, pp. 
512-525 
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onderbezetting en lage investeringen in de 
neergaande fase van de economie. Dat 
leidt weer tot hogere overdrachten naar 
bedrijven, met bezuiniging op andere 
overheidsuitgaven, met als gevolg een 
verdergaande onderbesteding. Schouten 
en Kolnaar stellen: 'De recessie gaat zich 
handhaven, wordt nieuwe structuur.' 
Er blijven uiteraard tegenstanders van 
deze kijk op de zaak, zoals bankpresident 
Duisenberg.5 Ook hij constateert een groei
achterstand van Nederland ten opzichte 
van omringende landen die ongeveer 
200.000 werklozen heeft gekost. Hij wijt dat 
aan 'winsterosie' en daardoor lage investe
ringen. Het kost tijd om dat te herstellen. 
Matiging en bezuiniging zijn nodig, en 
hebben al geleid tot enig herstel van de 
concurrentiepositie. 'Het daardoor kunnen 
profiteren van de internationale opleving 
tezamen met de reeds enigermate herstelde 
vermogenspositie van vele bedrijven, kan 
dan ook uitzicht bieden op herstel van 
vertrouwen in de toekomst van het be
drijfsleven: een noodzakelijke voorwaarde 
voor het opleven van de investeringsactivi
teit.' 
Dat gaat voorbij aan de gigantische werk
loosheid, aan de gigantische stroom van 
investeringen in het buitenland waarmee 
het winstherstel gepaard ging, en aan de 
noodzaak van het scheppen van meer 
economische activiteit op korte termijn. 
De wezenlijke doelstelling wordt door 
Duisenberg gepresenteerd als: vertrouwen 
scheppen bij het bedrijfsleven (in feite 
maar een deel daarvan). Zo zit ook het 
regeringsbeleid in elkaar. 

Mitsen en maren 

De kritiek op het beleid van Lubbers en de 
zijnen lijkt duidelijk genoeg. De essentie 
van het bovenstaande is ook terug te vinden 

5. W. Duisenberg, 'De positie van Nederland in 
internationaal verband', ESB 18-1-1984 
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in een beschouwing van een aantal econo
men in 1982 over de beleidslijnen van het 
aantredende kabinet-Lubbers. 6 

Die zouden volgens hen resulteren in 
voortgaande daling van de bezettingsgraad 
van de produktiecapac'iteit en vernietiging 
daarvan, alsmede verlies van werkgele
genheid. 
'Economisch herstel is hiervan niet te 
verwachten. Een combinatie van een op 
de bestedingen gericht stimuleringsbeleid 
gepaard gaande met verkorting van de 
arbeidsduur is een essentiële voorwaarde 
om herstel van zelfs maar een gematigd 
groeitempo en terugdringen van de werk
loosheid te bereiken.' 
Tevens wordt gepleit voor beperking van 
het financieringstekort door middel van 
beperking van kapitaaloverdrachten en 
rentelasten, omdat de weg van bezuiniging 
op de overheidsbestedingen zelf kan leiden 
tot een 'per saldo averechts effect op het 
financieringstekort'. 
Het is op zichzelf vrij duidelijk wat de eco
nomische conjunctuur aan beleid vereist, 
al zijn er wel de nodige mitsen en maren. 
Zij die overtuigd zijn van de ernst van de 
huidige neerwaartse spiraal zijn soms 
even overtuigd van de moeilijkheid er iets 
aan te doen. Pen bijvoorbeeld citeert met 
instemming Van Aardenne, die het dilem
ma van de regering als volgt presenteert: 
'Als we niet zo'n groot financieringstekort 
hadden konden we een koopkrachtinjectie 
geven die de werkgelegenheid vergrootte; 
als we geen werkloosheid hadden konden 
we het financieringstekort straf terugdrin
gen.' 
En Post zegt: 'Moeten de reële loon- en 
steuninkomens dan maar niet worden 
verlaagd? Economisch gezien niet! Maar ... 
het staat buiten kijf dat een matiging van 
de reële loon- en steuninkomens de enige 
mogelijkheid is om het financieringstekort 

6. Van Ewijk, De Klerk, Reuten, Thio, 'Macro-eco
nomisch stimuleringsbeleid', uitg. Universiteit 
van Amsterdam, 1982 
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van de overheid te verminderen.' 
Beiden zeggen: hoe de regering hierin 
kiest moet zij weten. En dat is het hem nou 
juist. Op grond waarvan kiest en koos de 
regering? 

Een politieke conjunctuurcyclus 

De regering hield vast- en naar het zich 
laat aanzien zullen Lubbers en Ruding dat 
althans in grote lijnen blijven doen- aan 
een politiek van bestedingsbeperking die 
mede tot structurele onderbesteding leidde. 
Men deed dat niet zonder de gevolgen te 
kennen. 
De CPN-fractie waarschuwde in het Werk
program van 1980 al, bij het inzetten van 
de crisis, voor de gevolgen van verscherpt 
matigings-beleid voor de werkloosheid en 
het verloop van de crisis. Met name de 
regering-Lubbers nam die gevolgen op de 
koop toe. 
In een commentaar op de consequenties 
van het regeringsbeleid voor de komende 
jaren, zoals het CPB die voorziet- hoge 
werkloosheid en hoge financieringstekor
ten- zegt het dagblad Trouw (10 febr. 
j.l.): 'Anderhalf jaar lang heeft het kabinet 
de hitte des daags verdragen. Het trof 
maatregelen die vaak dwars tegen de 
haren instreken. En toch kan en mag het, 
op deze weg voortgaande, het beloofde 
land niet binnentrekken.' 
Laat staan natuurlijk al die mensen die 
door dat kabinet met de roskam bewerkt 
zijn. Aan de andere kant zijn er wel, voor 
wie het beloofde land blijft wenken. Heel 
wat concerns zien hun winsten drastisch 
toenemen, en dat is bevredigend voor een 
politiek waarvan ondernemers in feite de 
architecten zijn. 
Het is duidelijk dat regeringspolitiek niet 
alleen op basis van kiezersgunst wordt 
gemaakt. De besturing van crisis-verschijn
selen en de aard van economische politiek 
wordt tot inzet van heftige belangencon
flicten in een kapitalistische crisis. Ook dat 
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is beschreven in de economische litera
tuur. 
In 1943 al schreef een befaamde socialisti
sche econoom, Miehal Kalecki, een vooral 
later invloedrijk geworden beschouwing 
over dit thema. 7 

Hij had als medegrondlegger van het Key
nesiaanse denken, een aanzienlijk vertrou
wen in de mogelijkheden van een op volle
dige werkgelegenheid gerichte politiek. 
Maar als marxist van huis uit analyseerde 
hij scherp de begrenzingen ervan in een 
kapitalistische maatschappij; die begren
zingen liggen z.i. vooral op het politieke 
vlak. 
De leiders van het bedrijfsleven verzetten 
zich tegen een politiek van volledige werk
gelegenheid om een aantal redenen: afkeer 
van overheidsingrijpen als zodanig, afkeer 
van de richting waarin de overheidsuitga
ven gaan (investeringen van publieke aard 
in plaats van stimulering van particuliere 
investeringen, en subsidiëring van de 
consumptie van de bevolking) en ook 
afkeer van de gevolgen van een volgehou
den werkgelegenheidspolitiek, met name 
een verschuiving in de sociale en politieke 
krachtsverhoudingen ten gunste van de 
werkers. 
Het bedrijfsleven is daarom in het algemeen 
voorstander van 'sound finance'- een 
sluitende overheidsbegroting. De functie 
daarvan is, zegt Kalecki, dat de werkgele
genheid wordt losgemaakt van overheids
politiek, en van de invloed van de arbei
dersklasse daarop, en gekoppeld wordt 
aan het 'vertrouwen' van het bedrijfsleven 
-het ondernemingsklimaat. 
Naar zijn mening zal zich na een periode 
van lagere werkloosheid een krachtige 
coalitie ontwikkelen van industriële en 
renteniersbelangen. De eerste met het oog 
op het herstel van prikkels op de arbeids
markt en het ongedaan maken van de 

7. M. Kalecki, 'Politica! Aspectsof Full Employment' 
in: Selected Essays on the Dynamics of the Capi
talist Economy, Cambridge University Press, 1971 
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gevolgen van een periode van volledige 
werkgelegenheid (zoals regelingen t.a.v. 
ontslagrecht, een opgebouwde onderhan
delingspositie). De tweede omdat rente
niers belang hebben bij het omlaag bren
gen van de inflatie en een daardoor hoger 
reëel rente-inkomen. De pressie van die 
krachten leidt tot een terugkeer naar 'de 
orthodoxe politiek van het terugdringen 
van het begrotingstekort' waardoor een 
recessie wordt gecreëerd, dan wel ver
sterkt. 
Kalecki noemt dit verschijnsel een 'politieke 
conjunctuurcyclus'. Niet zozeer als een 
exacte beschrijving van regelmatige 
schommelingen in het economisch leven, 
maar als een aanduiding van politieke 
processen die bij de vorming van econo
mische politiek een rol spelen en van de 
politieke krachten die mede het verloop 
van crises in een kapitalistische maat
schappij bepalen. Het beschreven ver
schijnsel benadrukt het klasse-element in 
de economische politiek, anders dan later 
geformuleerde theorieën over verkiezings
cycli in het economisch beleid, die een 
beperkter invalshoek hebben. 
Een en ander maakt wel duidelijk waarom 
dat, wat de economische conjunctuur in 
een situatie van vergaande onderbesteding 
vereist, en uit oogpunt van economische 
sturing 'technisch gezien' noodzakelijk 
maakt, niet behoeft te stroken met de 
politieke conjunctuur en daarop kan afstui
ten. Gelijk krijgen blijft ook hier veel moei
lijker dan gelijk hebben. Het doorbreken 
van de duivelskring van de economische 
conjunctuur vereist ook het doorbreken 
van de duivelskring van de politieke con
junctuur. 

Boe Thio 
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Halverwege de jaren zeventig bevrijdde Mozambique zich na een 
lange strijd van het Portugese kolonialisme. 
In maart '84, nog voor het land tien jaar onafhankelijk was, sloot 
het een akkoord met het apartheidsregime van Zuid-Afrika: een 
niet-aanvalsverdrag en een economisch samenwerkingsverdrag. 
Minister van den Broek noemde de akkoorden met Mozambique 
en eventueel Angola 'hoopgevend voor de situatie in Zuidelijk Afri
ka'. 

Conny Braam, voorzitster van de Anti•Apartheidsbeweging 
Nederland, beschrijft de internationale verhoudingen in Zuidelijk 
Afrika die tot dit 'akkoord' geleid hebben. 

Mozambique en Angola 
nieuwe thuislanden van 
Zuid-Afrika? 

'Zuidelijk Afrika ontworstelt zich aan de 
ketenen der moderne slavernij', 'Miljoenen 
mensen in Zuid-Afrika zien hun vrijheid 
binnen handbereik nu de buurlanden An
gola en Mozambique de macht der kolo
nialisten hebben gebroken'. Dit werd vol 
optimisme geschreven toen halverwege 
de jaren zeventig Mozambique en Angola 
zich bevrijdden van het Portugese juk. Na 
vele jaren van gewapende strijd kon einde
lijk begonnen worden met de ontwikkeling 
van het land en zijn bevolking, de opgelo
pen schade kon hersteld worden. 
Enkele jaren later, toen Rhodesië Zimbabwe 
kon worden omdat het blanke minder
heidsregime verdreven was, was de vreug
de zeker zo groot. De situatie in Zuidelijk 
Afrika was definitief veranderd. Weg met 
de achterlijkheid, de uitbuiting, op naar 
zelfstandige ontwikkelde Afrikaanse staten. 
Er was hard voor gevochten, vele mensen 
hadden er hun leven voor gegeven. 

Vol vertrouwen zag m~n een periode van 
herstel en hoop op een beter leven tege
moet. De verleiding was groot om de 
machtige loerende vijand in het zuiden 
maar even te vergeten. Tenslotte had het 
apartheidsbastion een geweldige klap 
gekregen. Zuid-Afrika lag nu ingesloten 
tussen onafhankelijke zwarte staten met 
uitgesproken opvattingen over de apart
heidspolitiek. 
De Mozambikanen en Angolezen vierden 
hun onafhankelijkheidsteesten en de ka
meraden van het ANC, de bevrijdingsbe
weging van Zuid-Afrika, deelden in hun 
vreugde. President Ta mbo van het ANC 
stond met geheven vuist naast de nieuwe 
presidenten Machel en Neto, oude vrienden 
die elkaar gevonden hadden in hun geza
menlijke strijd voor vrijheid en tegen kolo
niale uitbuiting. 
Weinig mensen wisten van de felicitatie
brief die de toenmalige Zuidafrikaanse 
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premier Vorster in die dagen naar Samora 
Machel stuurde. In die brief drong Vorster 
er bij de nieuwe Mozambikaanse regering 
op aan om toch vooral het ANC niet uit te 
nodigen voor de onafhankelijkheidsteesten 
en hij beloofde samenwerking met het 
bevrijde Mozambique als zij steun zouden 
verlenen aan Pretoria's streven naar vrede, 
stabiliteit en orde in Zuidelijk Afrika. 
Hiermee gaf Vorster al heel precies aan 
waar de nieuwe politiek vanuit Pretoria op 
gericht zou zijn. Er moest voorkomen wor
den dat de nieuwe onafhankelijke staat 
springplank voor het ANC zou worden. 
Daarbij had de nieuwe vrijheid in het noor
den een zeer stimulerende werking op de 
vrijheidsdrang van de zwarte bevolking in 
Zuid-Afrika. In het noorden had men zich 
vrijgevóchten van de Portugese onder
drukkers. En als de zwarte Zuidafrikanen 
het al niet wisten, werd nu wel heel duidelijk 
dat de racistische vijand alleen met een 
geweer in de hand bestreden kon worden. 
Als vertegenwoordigers van het ANC tij
dens de feesten het platform zouden delen 
met hun revolutionaire wapenbroeders, 
zou dit het vertrouwen van de onderdrukte 
Zuidafrikanen in hun eigen vrijheidsstrijd 
sterk doen groeien. 
Deze bemoeienis van Vorster met de bin
nenlandse aangelegenheden van Mozam
bique mag onbeschaamd lijken, er straalde 
ook angst uit voor de kracht van het ANC. 
Want ook al was Pretoria zich toen ook 
bewust dat het ware ANC-gevaar binnens
lands ligt, militante steun van buiten, direct 
aan de grens, kon hen wel eens voor geheel 
nieuwe problemen plaatsen. 
Daarnaast stelde Vorster heel schijnheilig 
samenwerking voor, om te komen tot 
vrede en stabiliteit op Pretoria's voorwaar
den. Zonder ons kunnen jullie je toch niet 
ontwikkelen, want wij zijn de economisch 
sterkere kracht in het gebied, luidt de ver
taling hiervan. De Mozambikaanse regering 
heeft zich toen niet laten intimideren door 
de onuitgesproken dreigementen die de 
brief bevatte. Maar Vorster had kenbaar 
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gemaakt wat men van Pretoria te wachten 
stond. 

Naar Angola heeft het blanke regime direct 
al veel grover en harder uitgehaald. Geen 
felicitatiebrief, maar nog geen drie weken 
voor de onafhankelijkheid viel Zuid-Afrika 
Angola binnen, 300 kilometer het land in. 
Ze werden eruit geslagen, het tij was niet 
meer te keren. Ook hier moest Pretoria 
toezien hoe een bevrijdingsbeweging, de 
SWAPO van Namibië, gastvrij onthaald 
werd en kon rekenen op de steun van de 
nieuwe vrije natie. Ook voor de bevolking 
van het door Zuid"Afrika bezet gehouden 
Namibië was de vrijheid aan de noordelijke 
grens verschenen. Toen bleek dat Mozam
bique en Angola, net als de andere omrin
gende landen, serieus probeerden een van 
Zuid-Afrika onafhankelijke ontwikkeling op 
gang te brengen, ontwikkelde Pretoria heel 
snel een beleid van economische destabili
satie dat zij in andere buurstaten zoals 
Lesotho en Botswana al langer toepaste. 
Ditmaal was dit middel gericht tegen de 
hele regio. Alles werd gedaan om de eco
nomieën van deze landen te verzwakken. 
Er werden sabotage-acties uitgevoerd. 
Oliepijplijnen, hoogspanningsleidingen, 
oliedepots, enz. moesten het ontgelden. 
De doorvoer van olie en kunstmest vanuit 
Zuidafrikaanse havens werd vertraagd 
waardoor in 1981 vijf landen in problemen 
raakten. Spoorlijnen in Angola en Mozam
bique werden opgeblazen. Driekwart van 
de ruim honderdduizend trekarbeiders uit 
Mozambique werden uit de Zuidafrikaanse 
mijnen naar huis gestuurd en Zuid-Afrika 
weigerde een deel van de lonen van die 
arbeiders langer in goud uit te betalen, wat 
de monetaire positie van Mozambique 
verder verzwakte. Er bestaan lange, lange 
lijsten van deze schanddaden. Sommige 
sabotage-acties dwongen landen, zoals 
Zimbabwe, zich weer afhankelijk te maken 
van Zuid-Afrika. Alle zwarte staten in Zui
delijk Afrika hebben zwaar moeten betalen 
voor hun onafhankelijke opstelling. 
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A 1'\ C Cl L A 
------

Maar Pretoria moest erkennen dat dit 
middel alleen hen niet op de knieën bracht. 
Men keerde zich nog nadrukkelijker af van 
Zuid-Afrika. Toen Pretoria met een voorstel 
kwam voor economische samenwerking 
om zijn positie alsnog te verstevigen, gaven 
de negen omringende landen er de voor
keur aan om een economische organisatie 
(SADCC) in het leven te roepen die Zuid
Afrika buitensloot. En ook bleven ze het 
ANC en de SWAPO steunen. Langzamer
hand greep Pretoria steeds vaker naar 

militaire machtsmiddelen in een poging 
zijn wil op te leggen. 

Permanente Zuidafrikaanse agressie 
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Altijd heeft het apartheidsregime hard 
geweld moeten gebruiken om overeind te 
blijven. Dit geweld werd in de eerste plaats 
gebruikt ter onderdrukking van iedereen in 
Zuid-Afrika die niet blank is en het ver
scherpte zich tegen een ieder die zich 
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tegen het systeem keerde, tegen stakers, 
demonstranten, schoolkinderen, guerilla·· 
strijders in Zuid-Afrika en Namibië. Het lag 
dus voor de hand dat het regime zich 
militair zou gaan richten tegen de buurlan
den die weigerden zich te onderwerpen. 
Sinds eind jaren zeventig heeft de militaire 
agressie tegen de buurstaten zich in snel 
tempo ontwikkeld. Zambia werd verschil
lende malen door Zuidafrikaanse militairen 
binnengevallen, in 1979 voor de eerste 
maal met 600 man troepen. In Mozambique 
vielen Zuidafrikaanse commando's ver
schillende malen binnen, vermoordden 
ANC-vluchtelingen en burgers. In Zimbab
we heeft het regime mede de hand in 
interne conflicten in het land. Moordcom
mando's trokken het koninkrijk Lesotho 
binnen, vermoordden vele tientallen ANC
vluchtelingen en burgers en richtten grote 
schade aan. In Swaziland werden ANC
vertegenwoordigers vermoord door terro
risten van het regime. Ook de lijst van 
militaire aanvallen is lang, maar het meest 
te lijden hebben ongetwijfeld Namibië en 
Angola. 
De Zuidafrikaanse agressie tegen deze 
landen bestaat al lang en naast een per
manente bezetting van Namibië houdt 
Zuid-Afrika ook een deel van Angola bezet. 
In de drie jaren na de eerste Zuidafrikaanse 
aanval kon Angola al300 militaire aanvallen 
registreren. Zuid-Afrika is zich steeds meer 
gaan bedienen van terreurgroepen in de 
verschillende landen (bevrijdingsbewegin
gen zoals het NOS-journaal Pretoria nog al 
eens nakakelt). Zij knappen voor een flink 
deel het vuile werk op en worden daarbij 
in alle opzichten gesteund vanuit Zuid-Afri
ka, vaak ook door hen getraind. Door in 
ieder land een dergelijke groep actief te 
hebben, kan Pretoria de buitenwereld 
verkopen dat de destabilisatie van deze 
landen voor een flink deel door deze oppo
sitiegroepen tot stand gebracht wordt. Bij 
de recente onderhandelingen bleek het 
voordeel van deze groepen voor Pretoria 
nog veel duidelijker: ze konden hun steun 
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er aan uitruilen tegen de steun van bij
voorbeeld Mozambique aan het ANC. 
Alleen is het ANC een bevrijdingsbeweging 
die ontstaan is in Zuid-Afrika, met diepe 
wortels in de zwarte Zuidafrikaanse ge
meenschap. De MNR is destijds in het 
leven geroepen door lan Smith in Rhodesië 
tégen Mozambique en later is die steun 
overgenomen door Zuid-Afrika. 
Door het opvoeren van de oorlogsinspan
ningen door Pretoria en zijn handlangers, 
zagen de buurstaten zich gedwongen 
grote en nog grotere bedragen te spende
ren aan defensie en dat terwijl er lang niet 
voldoende geld was om hun eigen econo
mie draaiende te houden. Langzaam ver
slechterde de situatie in vrije zwarte staten 
steeds meer, tot ze op de rand van de 
afgrond gebracht waren. Meer dan ooit 
werd duidelijk waar de agressieve politiek 
van Pretoria toe leidde: naar vernietiging. 
Angola deels bezet, geteisterd door de 
Unita, economisch geruïneerd. Mozambi
que gedestabiliseerd door economische 
druk, de invallen, de MNR en de droogte. 
Lesotho en Swaziland bijna volkomen 
weerloos gemaakt. Zimbabwe getroffen 
door interne moeilijkheden. In Botswana 
kan men niet anders dan afwachten wat 
Pretoria voor dit land in petto heeft. Nami
bië is nog steeds bezet. Mocht dit land in 
de nabije toekomst onafhankelijk worden 
dan zal het niet veel meer kans hebben op 
een onafhankelijke ontwikkeling dan de 
andere landen. Want voor heel Zuidelijk 
Afrika geldt hetzelfde: zolang in Pretoria 
het apartheidsregime het voor het zeggen 
heeft kan niet een van de omringende 
landen zich echt vrij noemen. 
Is het nu zo dat Zuid-Afrika een onoverwin
nelijke kracht is, tot de tanden bewapend 
en met de bereidheid het vuur te openen 
op een ieder die zich verzet? 
Uit de geschiedenis kunnen we leren dat 
regimes die zich handhaven op basis van 
terreur en geweld uiteindelijk zichzelf om 
zeep helpen. En het is voor de goede kijker 
zichtbaar dat Pretoria zelf ook gevangen zit 
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in de wurggreep waarin ze anderen houdt, 
want zowel militair als economisch is de 
agressiepolitiek een zeer kostbare zaak 
geweest en dat is iets waar het regime bij 
de blanke kiezers toch slecht mee aan kan 
komen. De oorlogsinspanningen hebben 
een enorm gat geslagen in het staatsbud
get. 
Het blanke parlement had ook al stevige 
kritiek op de zware verliezen van Zuidafri
kaanse kant tijdens het laatste grote offen
sief in Angola. En de economische crisis 
gaat ook niet aan Zuid-Afrika voorbij. Vele 
blanken waaronder nogal wat boeren 
verlaten het land en zoeken hun heil elders. 
Daarbij groeit het verzet in het land, het 
ANC voert haar verzetsdaden op, de zwarte 
vakbewegingen zijn zeer actief, verzets
groepen bundelen zich. Meer en meer 
blanken zijn nodig om dit groeiende verzet 
de kop in te drukken. Ze zullen iedereen 
nodig hebben als straks de grote bom 
barst, als het verzet tot een uitbarsting 
komt, dan kunnen ze hun troepen niet in 
Noord-Namibië of Zuid-Angola hebben 
zitten, hun specialisten bezig met het trai
nen van bandietengroepen uit de buursta
ten. 

De 'vredesonderhandelingen' 

Voor wie de ontwikkelingen in Zuidelijk 
Afrika nauwkeurig gevolgd heeft kunnen 
de resultaten van de onderhandelingen 
tussen Zuid-Afrika en Mozambique geen 
echte verrassing zijn. Bijna wanhopig heeft 
de regering van Mozambique zich tot de 
rest van de wereld gewend, het land werd 
bedreigd door een catastrofe. Maar ze 
vonden geen gehoor. Machel reisde naar 
Europa, naar Westerse staatshoofden, 
naar Den Haag. Beleefd werd hij ontvangen 
en kreeg van Van den Broek te horen dat 
hij eerst maar eens moest gaan onderhan
delen met de oppositie. Hij doelde hiermee 
op de MNR, de bandieten gesteund door 
Zuid-Afrika die het land kapot maakten. In 
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maart was het zo ver. Mozambique werd 
gedwongen tot het sluiten van een niet
aanvalsverdrag en tot economische sa
menwerking. 
Nog voor het land tien jaar onafhankelijk 
was moest het op de knieën voor Zuid-Afri
ka. Het ANC is niet langer welkom als 
volwaardige bevrijdingsbeweging, ze mo
gen nog slechts een kantoor open houden 
in de hoofdstad Maputo. Mozambique is 
nu niet plotseling pro-apartheid geworden 
en ook niet anti-ANC. Ze zijn alleen mach
teloos gemaakt in hun steun aan de zwarte 
bevolking in Zuid-Afrika. 
Hoe men zich in Mozambique daarover 
voelt kwam het best tot uitdrukking in een 
op tv getoond interview met Machel vlak 
voor de ondertekening. De IKON-inter
viewster ondervroeg Machel over de nieu
we opstelling t.o.v. het ANC, waarop hij 
kribbig en ongemakkelijk reageerde. 
Terverduidelijking stelde ze dat haar vragen 
werden ingegeven door een verontrusting 
in Europa over het lot van het ANC. Hierop 
sprong Machel woedend op en riep haar 
toe: 'Als jullie zo ongerust zijn, geef ze dan 
wapens!' Een terechte reactie, want niet 
alleen heeft West-Europa Mozambique 
niet gesteund in zijn ontwikkeling, ze heeft 
het ook niet ter zijde gestaan in zijn steun 
vo.or de bevrijding van Zuid-Afrika. 
De onderhandelingen met Angola verlopen 
vooralsnog moeizaam. Zuid-Afrika eist o.a. 
terugtrekking van de Cubaanse troepen, in 
ruil voor de Namibische onafhankelijkheid. 
De Angolezen beroepen zich natuurlijk op 
de resolutie van de Verenigde Naties over 
Namibië, die terugtrekking van de Zuidafri
kaanse troepen en het houden van vrije 
verkiezingen in Namibië eist. De kwestie 
Namibië kan nooit verbonden worden aan 
een binnenlandse aangelegenheid van 
Angola. Tenslotte is Angola een zelfstandi
ge staat en kan zij wie dan ook vragen om 
hulp ter verdediging van het land tegen 
invallen door Zuid-Afrika en haar hand
langers. 
Vele malen heeft Dos Santos, president 
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van Angola, gesteld dat Namibië geen 
zaak is die Angola moet oplossen, het is 
een zaak die de hele wereld aangaat en 
opgelost moet worden door te zorgen dat 
de VN-resolutie uitgevoerd wordt. Intussen 
heeft Zuid-Afrika een aardige propagandis
tische slag geslagen. In vele kranten werd 
met enthousiasme over de 'vredesonder
handelingen' geschreven. Er is waarschijn
lijk meer verschenen over de 'vredesiniti
atieven' van Pretoria dan over de vreselijke 
oorlog die het gevoerd heeft en nog voert 
tegen de buurstaten. 
De kruitdamp is nog niet opgetrokken, de 
Zuidafrikaanse soldaten liggen nog met 
het geweer in aanslag, het moorden in 
Namibië gaat gewoon door, niemand weet 
wat stopzetting van steun aan MNR en 
Unita precies inhoudt. Wie hier het woord 
'vrede' gebruikt, steekt z'n kop in het zand 
of laat zich leiden door motieven die niets 
te maken hebben met werkelijke vrede en 
vrijheid in Zuidelijk Afrika. 
Het gaat Pretoria tenslotte nog steeds om 
datgene waar de 'felicitatie'brief ook al 
over ging: geen steun van de zwarte staten 
voor de bevrijdingsbewegingen, die meer 
en meer een bedreiging vormen voor de 
apartheid in Zuid-Afrika. En natuurlijk om 
de Zuidafrikaanse economische dominantie 
te herstellen. Daarvoor zal het economische 
samenwerkingsverband t~ssen de buur
staten (SADCC) kapot gemaakt moeten 
worden. Het ligt in Pretoria's bedoeling om 
alle landen in Zuidelijk Afrika uiteindelijk 
onder te brengen in een zgn. constellatie 
van staten, waardoor deze landen geredu
ceerd zullen worden tot het niveau van 
thuislandén in Zuid-Afrika. Dit zijn de zgn. 
onafhankelijke zwarte staatjes, waarheen 
het grootste gedeelte van Zuid-Afrika's 
zwarte bevolking gedeporteerd is en nog 
zal worden. Met de nu al door Zuid-Afrika 
onafhankelijk verklaarde thuislanden Trans
kei, Bophuthatswana, Venda en Ciskei zijn 
ook al niet-aanvalsverdragen gesloten. 
Verdragen voor de schijn, want Pretoria is 
uiteraard heer en meester in deze gebieden. 
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De buitenwereld moet het idee krijgen dat 
het hier gaat om zelfstandige staten, wier 
onafhankelijkheid door Zuid-Afrika gere
specteerd wordt. 

Als Pretoria orde op zaken gesteld heeft in 
de omringende landen, dan zal het de 
handen pas echt vrij hebben om het groei
ende verzet in de ghetto's van Zuid-Afrika 
te onderdrukken zoals ze nooit tevoren 
hebben gedaan, want de blanke bazen zijn 
zich er alleen nóg bewuster van geworden 
dat het ANC-gevaar niet in Maputo zit of in 
Lesotho, maar in de steden en op het 
platteland van Zuid-Afrika zelf. Het zal hen 
ook de ruimte geven om het apartheids
systeem te vervolmaken, om te komen tot 
een volledige uitvoering van de thuislan
denpolitiek. Dat zal hen dicht bij hun doel 
brengen: een machtig blank Zuid-Afrika 
temidden van machteloze zwarte staten, 
die bij het minste protest, het kanon dat op 
ze gericht blijft, afgevuurd kunnen krijgen. 

Westerse steun 

Maar hoe is het toch in vredesnaam moge
lijk dat een land waarvan de apartheidspo
litiek en agressieoorlog door de hele wereld 
veroordeeld is, nu ook nog ongestraft zijn 
wil kan opleggen aan onafhankelijke staten? 
Hoe kan het toch dat een kleine groep 
blanken de levens van miljoenen en mil
joenen meedogenloos afknijpt? Is Zuid-Afri
ka niet keer op keer in de Verenigde Naties 
veroordeeld, door vele regeringen, door 
Nederland? Je zou toch denken dat deze 
landen, die zich in zoveel resoluties hebben 
uitgesproken, de buurstaten in de frontlinie, 
die zich zo moedig tegen het machtige 
Zuid-Afrika opstellen, zouden steunen en 
hen niet alleen laten opkomen voor de 
consequenties verbonden aan deze stand
punten. Maar ach, wie weet het nu eigenlijk 
nog niet. Natuurlijk hebben ze ze laten 
barsten. Wapenembargo's, economische 
boycot, uitgeroepen door de VN, ze werden 
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effectiever tegen de frontlijnstaten gehan
teerd dan tegen Zuid-Afrika. Het blanke 
regime wordt door het Westen nog altijd 
stevig in het zadel gehouden. 
Alhoewel vele Westerse landen hun mili
taire en economische steun aan Zuid-Afrika 
de laatste jaren via wat voorzichtiger wegen 
en wat omzichtiger ingekleed onderhou
den, wordt de steun vanuit de Verenigde 
Staten steeds openlijker. Sinds enige tijd 
bemoeit de VS zich steeds actiever met 
Zuidelijk Afrika. 
'Bezorgdheid over de aard en de richting 
van de verandering in Zuid-Afrika' wordt 
als reden daarvoor aangevoerd. Zij vinden 
dat de gewapende strijd van het ANC en 
SWAPO geen instrument van verandering 
dient te zijn en daarom blokkeren ze die 
strijd waar ze kunnen. Bij de recente on
derhandelingen heeft de VS dan ook een 
grote rol gespeeld. In Mozambique beperk
te zich dat tot het in het vooruitzicht stellen 
van voedselhulp als er met Zuid-Afrika 
overeenstemming werd bereikt. Duizenden 
mensen in Mozambique worden met de 
hongerdood bedreigd! Maar bij de onder
handelingen tussen Zuid-Afrika en Angola 
valt een veel interessantere slag voor ze te 
slaan. 
In dit jaar van presidentsverkiezingen zou 
een 'vredes' -stunt op buitenlands gebied 
Reagan goed van pas komen na de mislukte 
pogingen in het Midden-Oosten en de 
steeds meer weerzin oproepende politiek 
in Midden-Amerika. De VS als vredesduif, 
achter de Zuidafrikanen aan de onderhan
delingstafel. De VS die uiteindelijk de onaf
hankelijkheid van Namibië tot stand brengt 
en de VS die het Cubaanse gevaar in Angola 
doet keren. En dat alles zou op de eerste 
plaats bijdragen tot een versteviging van 
de positie van Pretoria, zodat men zich in 
de VS niet langer bezorgd hoeft te maken 
over de aard en de richting van verandering 
in Zuid-Afrika! 
Misschien is het nu ook beter te begrijpen 
waarom minister Van den Broek de ak
koorden met Mozambique en eventueel 
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Angola hoopgevend voor de situatie in 
Zuidelijk Afrika noemt. Hoopgevend voor 
het apartheidsregime. Hij heeft ook nog 
gezegd dat hij goede hoop heeft op stabie
lere verhoudingen in Zuidelijk Afrika. Na
tuurlijk, Pretoria de touwtjes in handen, 
betere stabiliteit kan hij zich niet indenken. 
Het VVD-kamerlid Weisglas moest er nog 
aan toevoegen dat de discussie over het 
aan banden leggen van Nederlandse in
vesteringen in Zuid-Afrika 'steeds irrele
vanter' gemaakt is. Opgelucht kunnen ze 
adem halen, deze gewonnen slag voor 
Pretoria is ook een gewonnen slag voor 
hen. Maar voor hoelang? 
Hoe lang kan een volk vernederd en on
derdrukt worden voordat het zich hiervan 
bevrijdt? Hoe lang zal het nog duren voor
dat het Zuidafrikaanse volk ondergronds 
zijn krachten heeft verzameld? Hoelang 
zullen de volkeren in het Westen nog toe
kijken hoe het monsterachtige systeem dat 
apartheid heet, zijn greep op Afrika versterkt 
en uitbreidt? 
Ik denk dat, wil de dag waarop Zuid-Afrika 
zich bevrijdt komen 'during our lifetime' 
zoals de bevrijdingsbeweging stelt, alle 
progressieve mensen tezamen met de 
volkeren van Zuidelijk Afrika een niet afla
tende harde strijd zullen moeten gaan 
voeren. En niet morgen, maar vandaag! 

Conny Braam 
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Het grootmachtenstrafego in Azië 

Het aantreden van een nieuwe leider in 
het Kremlin was voor de Nederlandse pers 
aanleiding stil te staan bij de vele proble
men waarmee momenteel de leiders in 
Moskou geconfronteerd worden. Voor 
zover de buitenlandse politiek in de be
schouwingen aan de orde kwam ging 
deze voornamelijk over de relatie met de 
Verenigde Staten, die met de plaatsing 
van de Pershing 11 en kruisraketten op een 

stabieler dan in andere aan de Sowjet-Unie 
grenzende gebieden. En ook daar is het 
Amerikaanse offensief merkbaar. Hier 
wordt dan veelal gedacht aan het kruitvat 
dat het Midden-Oosten vormt en waar nu 
twee oorlogen woeden. Minder bekend 
zijn de recente ontwikkelingen aan de 
oostelijke en zuidoostelijke grenzen van 
de Sowjet-Unie en daar wordt in deze 
bijdrage op ingegaan. 

DE DREIGING UIT 
HETOOSTEN 

dieptepunt gekomen was. De Verenigde 
Staten beoogden, en dit werd luid en 
duidelijk gezegd, een alomvattende mili
taire superioriteit t.o.v. de Sowjet-Unie. 
De nieuwe generatie kernwapens moesten 
een 'beperkte kernoorlog' mogelijk ma
ken. 
De meeste beschouwingen wekten de 
indruk dat vooral of alleen de nieuwe 
Amerikaanse wapensystemen die op het 
grondgebied van de NAVO-staten gestati
oneerd worden, voor de Sewjet-Unie van 
belang zouden zijn. 
Er werd geschreven over een Europees 
militair evenwicht en vaak vergat men 
dan de in de Europese wateren varende 
Amerikaanse kernmacht en ook de Britse 
en Franse kernmacht die de laatste jaren 
aanzienlijk uitgebreid worden. Zowel de 
Franse als de Britse kernmacht kan de 
Sowjet-Unie grote schade toebrengen. Zij 
zijn primair tegen de Sowjet-Unie gericht 
en bovendien functioneren zij in het kader 
van de NAV0.1 

Maar het is de vraag of de Sowjet-Unie 
zich aan haar westelijke grenzen het meest 
bedreigd voelt. De politieke verhoudingen 
zijn aan de Europese grenzen aanzienlijk 

De oostelijke kuststreek van Siberië 

Door het neerschieten van het Zuidkore
aanse lijnvliegtuig, dat het Sowjetluchtruim 
binnenvloog, werd eind vorig jaar de aan
dacht gevestigd op het militair-strategisch 
belang van de oostelijke kuststrook van 
Siberië. Daar grenst de Sowjet-Unie bijna 
aan de Verenigde Staten (Alaska) en Japan 
en direct aan Korea (Noord) en China. Het 
is ook vanuit dit gebied dat de Sowjet-Unie 
het belangrijkste antwoord wil geven op 
de door de Verenigde Staten ingezette 
nieuwe ronde in de wapenwedloop en niet 
op de eerste plaats door middel van de 
nieuwe kernraketten die eind 1983 in de 

1. De stelling dat de Britse en Franse kernwapenar
senalen defensief van karakter zijn en onafhan
kelijk en ongebonden, snijdt geen hout. In drin
gende gevallen is in het NAVO-verdrag voorzien 
dat de Britse atoomwapens onder bevoegdheid 
van de opperbevelhebber van de NAVO-strijd
krachten in Europa zullen vallen. Het NAVO-ver
drag verplicht Frankrijk (dat geen onderdeel uit
maakt van de militaire organisatie van de NAVO) 
'de andere ondertekenaars te hulp te komen met 
de middelen die door de aard van de aanval wor
den gewettigd'. Het is dus terecht dat de SU de 
strijdkrachten van de lidstaten van de NAVO als 
een samenhangende militaire bedreiging ziet. 
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DDR en Tsjechoslowakije gestationeerd 
zijn. 2 

In december 1983 werd in de Zee van 
Ochotsk de eerste grote Typhoon-onder
zeeboot te water gelaten die snel de 
Amerikaanse westkust moet kunnen berei
ken om van daaruit binnen enkele minuten 
met kernraketten doelen op het Ameri
kaanse vasteland te kunnen treffen. R. W. 
Johnson schreef hierover in de Guardian: 
'De Russen hebben aangeboden de ont-. 
wikkeling van de Typhoon te stoppen als 
de kruisraketten en de Pershings niet ge
plaatst zouden worden; maar toen de 
plaatsing van deze raketten eenmaal door
ging, is deze oostelijke kustlijn de spil van 
de volgende fase in de wapenwedloop 
geworden. Het was juist dit gebied dat 
door het Zuidkoreaanse lijnvliegtuig werd 
overvlogen.'3 Het Sowjet-luchtruim was 
volgens Johnson in die regio al herhaalde 
malen door Amerikaanse militaire vliegtui
gen geschonden en april 1983 werd vlak 
voor de Siberische kust door de Ameri
kaanse zevende vloot de grootste vlootoe
fening sinds de Tweede Wereldoorlog 
gehouden. 'Men kan zich de opwinding in 
de pers voorstellen als een enkel Sowjet
flottielje bij de Amerikaanse kust invasie-

2. Mocht de SU merken dat de Pershing 2 startklaar 
gemaakt wordt, dan is het nu in principe moge
lijk de lanceerinstallaties in de Bondsrepubliek 
nog voor het afvuren met een kernraket onscha
delijk te maken. Een nieuw gevaarl'jker niveau in 
de wederzijdse afschrikking is hiermee bereikt. 
De SU maakt het met deze raketten in de DDR en 
Tsjechoslowakije waarschijnlijker dat een even
tuele begrensde kernoorlog in Europa, die de VS 
voor mogelijk houden, het Sowjet-grondgebied 
bespaard blijft. De 'Spiegel' wijst erop dat het 
afschrikkingsevenwicht in Europa nu meer naar 
de Bondsrepubliek en de DDR verschoven is. 
'Vernietig je mijn Duitse rakettenlinie, dan ver
nietig ik jouw Duitse rakettenlinie': op deze be
grenzingsmogelijkheid zijn beide supermachten 
blijkbaar uit, en wel vanuit een begrijpelijk eigen
belang, dat door de beide Europese kernmachten, 
Engeland en Frankrijk, gedeeld wordt'.' 

3. R. W. Johnson: 'A conspiracy theory for the 
downing of KAL 007', The Guardian, 25 dec. '83 

4. idem 
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oefeningen zou houden. En het waren 
deze veel grotere Amerikaanse oefeningen, 
die in de westerse media nauwelijks ge
noemd werden.'4 Hierbij moet bedacht 
worden dat Oost-Siberië, vooral gezien de 
gebrekkige verbindingen met de verafgele
gen economische centra van het land, 
bijzonder kwetsbaar is. 

De Verenigde Staten bedreigen de Sowjet
Unie niet alleen vanuit Alaska, maar ook 
vanuit Zuid-Korea en Japan, waar onder 
andere de Amerikaanse zevende vloot 
bases heeft. De legers van deze landen 
maken deel uit van een hecht bondgenoot
schap met de Verenigde Staten. Juist dit 
bondgenootschap is de laatste jaren aan
zienlijk opgewaardeerd. Het voornaamste 
doel van Reagans bezoek eind 1983 aan 
Japan en Zuid-Korea was de driezijdige 
alliantie tussen die landen en de Verenigde 
Staten te vérsterken. Anders dan bij de 
Europese bondgenoten was de militair
strategische relatie tussen de Verenigde 
Staten en haar Zuidkoreaanse en Japanse 
bondgenoten nooit problematisch. De 
relaties tussen Japan en haar voormalige 
kolonie waren echter steeds gespannen. 
Een ommekeer kwam met het bezoek van 
de Japanse premier Nakasone in januari 
1983 aan Zuid-Korea. Het was sinds de 
Tweede Wereldoorlog het eerste bezoek 
van een Japanse regeringsleider aan dit 
land. Hij beloofde meteen een lening van 4 
miljard dollar op gunstige voorwaarden, 
om zo indirect de Amerikanen in Zuid-Korea 
te ontlasten. 

Deze nieuwe, driedelige alliantie ziet de 
Sowjet-Unie als tegen haar gericht. Chal
mers Johnson schreef in het gezagheb
bende Amerikaanse tijdschrift Foreign 
Affairs: 'Het is nog niet zover, maar het 
wordt op z'n minst mogelijk dat een Ame
rikaans-Japans-Zuidkoreaanse alliantie 
zich tegenover de Sowjet-Unie zal plaatsen 
en het Sina-Sowjetgeschil zal vervangen 
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als het belangrijkste spanningsveld in 
Oost-Azië.'5 

Het 600.000 man sterke Zuidkoreaanse 
leger is met zeer modern materiaal uitge
rust en de daar gelegerde Amerikaanse 
strijdkrachten (38.000 man, exclusief de 
zevende vloot die 35.000 man telt) hebben 
de beschikking over 700 tactische nucleaire 
wapens. 
Hoewel het Japanse leger slechts 260.000 
manschappen telt, is het zeer goed getraind 
en met de modernste wapens uitgerust. 
Vooral de wapentechnologie van de Ja
panners verontrust de Sowjet-Unie. Alhoe
wel het aandeel van de militaire uitgaven 
in het Japanse Bruto Nationale Produkt 
gering is (nu ongeveer 1%, voor de Bonds
republiek Duitsland is dat 3,4% en voor de 
Verenigde Staten 6,6%) groeien deze uit
gaven sneller dan in elk ander ontwikkeld 
kapitalistisch land. De Japanse krijgsmacht 
is onder de legers van de kapitalistische 
staten nu de vijfde of zesde in sterkte. De 
remilitarisatie van Japan is in strijd met 
haar grondwet, volgens welke Japan geen 
leger mag onderhouden. Het bewuste 
grondwetsartikel wordt nu zodanig geïn
terpreteerd dat Japan 'zelfverdedigings
troepen' (dat is dus de benaming voor het 
Japanse leger) mag hebben die uitsluitend 
Japans grondgebied mogen verdedigen. 
Anders dan het bezette Duitsland kende 
Japan na de Tweede Wereldoorlog slechts 
één bezettende mogendheid: de Verenigde 
Staten. Na de bezetting werd er een door 
de Verenigde Staten gedicteerd veilig
heidsverdrag tussen Japan en de Verenigde 
Staten ondertekend, waarin onder andere 
de 'verdediging' van Japan aan de Ameri
kanen wordt overgelaten. Het zijn juist de 
Verenigde Staten die de laatste jaren steeds 
grotere druk op Japan uitoefenen om de 
eigen bewapening op te voeren. 
Yoshikazu Sakamoto, secretaris-generaal 
van de Internationale Vereniging voor 

5. C. Johnson: 'East Asia: another year of living 
dangerously', Foreign Affairs, lente 1984, p. 723 
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Vredesonderzoek, zegt hierover het vol
gende: 'Gedurende de laatste dagen van 
het bewind van Carter werd de druk voor 
een grotere bewapening van Japan opge
voerd. En onder Reagan werden de eisen 
openlijker, aanmatigender en concreter: 
modernisatie van wapens, uitwerking van 
crisisbeheersingsplannen, versnelling van 
de herbewapingsprogramma's, uitbreiding 
van het gebied van de zeedefensie tot aan 
1000 zeemijlen, richten van het oorlogspo
tentieel van Japan tegen Sowjet-onderzee
ërs en Backfirebommenwerpers, en de 
overdracht van hoogontwikkelde Japanse 
technologie voor militair gebruik aan de 
Verenigde Staten.'6 Niet alleen de Ameri
kaanse regering oefende druk uit, maar 
zelfs het Amerikaanse Congres. 'Alhoewel 
deze eisen in normale omstandigheden 
gezien zouden worden als inmenging in 
binnenlandse aangelegenheden, zijn deze 
niet gezien als een aantasting van de na
tionale onafhankelijkheid van Japan. Inte
gendeel, het wordt bijna voor zoete koek 
aangenomen dat de Verenigde Staten het 
recht hebben de bewapeningspolitiek van 
Japan te dicteren.'7 Een van de dreigemen
ten die de Verenigde Staten hanteren, is 
de exportmogelijkheden van Japan naar 
de voor Japan zo belangrijke Amerikaanse 
markt te beperken. 
Van een eigen Japanse politiek ten aanzien 
van de Sowjet-Unie kan nauwelijks ge
sproken worden. Toen na de Sowjet-invasie 
in Afghanistan en na de militaire coupe in 
Polen door Reagan economische sancties 
werden afgekondigd zijn deze door Japan 
prompt gevolgd. Toen de Amerikanen 
echter merkten dat hun Europese bondge
noten niet mee wilden doen (uit eigenbe
lang, zij hadden intensieve economische 
contacten met de Sowjet-Unie, de Verenig
de Staten daarentegen niet) hieven zij de 

6. Y. Sakamoto: 'Major Power relations in East 
Asia', Bulletin of Atomie Scientists, febr. '84, p. 
19 

7. idem 
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sancties eenzijdig op; maar de Japanners 
hadden zich inmiddels al uit gezamenlijke 
ondernemingen met de Sowjet-Unie 
teruggetrokken." 
Nu waren de economische betrekkingen 
tussen Japan en de Sowjet-Unie nooit 
goed tot ontwikkeling gekomen. Dat hangt 
nauw samen met de grote spanningen 
tussen Japan en de Sowjet-Unie, de relaties 
waren steeds ijzig en sinds kort bevinden 
deze zich op een volkomen dood spoor en 
er zijn nauwelijks nog contacten. 

8. C. Johnson; o.c., p. 724 
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Een heet hangijzer is de Sowjetaanwezig
heid op de vier zuidelijk.ste Koerilleneilan
den, die de Sowjet-Unie, evenals de andere 
Koerilleneilanden en een deel van Sachalin, 
na de Tweede Wereldoorlog bezette. Al
hoewel in het met de Verenigde Staten 
gesloten vredesverdrag van San Fransisco 
Japan afstand doet van de Koerillen en het 
voormalige Japanse deel van de Sachalin, 
betwist Japan de vier bewuste eilanden 
omdat deze volgens Japan niet tot de 
Koerillen behoren. 
De eerder genoemde Sakamoto maakt 
duidelijk dat volgens de normen van het 
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internationaal recht in dit geval zowel de 
aanspraken van de Sowjet-Unie als die 
van Japan niet legitiem zijn. 9 De Sowjet
Unie houdt echter vast aan het devies dat 
alle grenzen die het resultaat zijn van de 
Tweede Wereldoorlog volstrekt onbe
spreekbaar zijn. 
Het grensgeschil over de zuidelijke Koeril
len wordt het voornaamste obstakel ge
noemd voor een vredesverdrag tussen 
Japan en de Sowjet-Unie dat tot op heden 
nog niet getekend is. Een belangrijk wrij
vingspunt, dat aan gewicht toeneemt, is de 
Amerikaanse militaire aanwezigheid in 
Japan: 46.400 manschappen (excl. de 
zevende vloot). Gromyko beschuldigde 
maart 1983 Japan ervan dat op Okinawa 
en andere plaatsen in Japan Amerikaanse 
kernwapens zijn-opgeslagen. 10 Dit is door 
de Japanse regering heftig ontkend. Als zij 
Gromyko's bewering zou beamen, zou zij 
daarmee de Japanse grondwet schenden, 
die het bezit, produktie en aanwezigheid 
van kernwapens op Japans grondgebied 
verbiedt. Maar van Amerikaanse zijde is 
bevestigd dat het in 1960 hernieuwde 
veiligheidsverdrag voor Amerikaanse 
vliegtuigen en schepen die met kernwapens 
beladen zijn, het mogelijk maakt Japanse 
(lucht)havens aan te doen. 11 

De Sowjet-Unie beschuldigt de Verenigde 
Staten er nu van de zevende vloot, die ook 
gestationeerd is in Zuidkoreaanse en Ja
panse havens, uit te rusten met 
kruisraketten. 12 De Amerikanen willen 
bovendien juni 1984 op het noordelijk 
gedeelte van Honshu, in de nabijheid van 
de Sowjet-Unie, 48 F-16 vliegtuigen stati
oneren, die nucleaire taken kunnen vervul
len. 

9. Y. Sakamoto; o.c. p. 23· 
10. Volgens Joachim Glaubitz: 'Die Sowjet Union 

und Japan', 1980-1983, Berichte des Bundesin
stituts für ostwissenschaftliche und internatio
nale Studien, nr. 46, 1983 p. 39 

11. Volgens de oud-ambassadeur van de VS in Ja
pan, Reischauer. 

12. Pravda, 27 maart 1984 
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Van Japanse zijde wordt nu juist beweerd 
dat de geweldige militaire opbouw van de 
Sowjet-Unie in Oost-Siberië zo bedreigend 
is. Gewezen wordt op de stationering van 
Back-fire-bommenwerpers, het toenemend 
aantal SS-20 raketten en de enorme vloot 
die in Oost-Siberië in tonnage de Ameri
kaanse zevende en de Japanse vloot geza
menlijk overtreft.' 3 Japan beschuldigt de 
Sowjet-Unie er ook van, 4,5 mijl van de 
Japanse kust, op het zuidelijkste Koerillen
eiland, een militaire basis te bouwen 14 

China 

Een deel van het militair potentieel in Sibe
rië is tegen China gericht. En het is juist 
met China dat Japan de laatste jaren toe
nadering heeft gezocht en gevonden. In 
1978 werd tussen deze voormalige vijandi
ge naties een vredesverdrag gesloten. Tot 
die tijd was de Japanse politiek er op gericht 
China en de Sowjet-Unie op gelijke (dus 
grote) afstand te houden. Nadat de Ver
enigde Staten de banden met China hadden 
aangehaald deed ook Japan dat. Het be
langrijkste punt in het vriendschapsverdrag 
tussen China en Japan is een tegen de 
Sowjet-Unie gerichte anti-hegemonie 
clausule.' 5 

Japan is erg geïnteresseerd in een ver
dergaande economische samenwerking 
met China. Deze kan van groot belang zijn 
gezien de inzakkende afzetmarkt in de 
Noordatlantische regio en een veiligstellen 
van Japanse grondstoffenleveranties. 
China is rijk aan grondstoffen die het 
grondstofarme Japan nu veelal van zeer 
ver betrekt. Aan de andere kant zou China 

13. SIPRI-yearbook, 1983, p. 150. In Oost Siberië be
vinden zich de belangrijkste marinebases van de 
SU. De Sowjetmarine is overigens inferieur aan 
die van de VS (zie Le Monde Diplomatique, okt. 
'83, p. 2 en 3). 

14. J. Glanbitz; o.c., p. 14 
15. P. Buhler in Le Monde Diplomatique,juli 1982, p. 

32 
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kunnen profiteren van de Japanse techno
logie. 
Het waren aan Chinese zijde met name 
economische overwegingen die in het 
begin van de zeventiger jaren leidden tot 
het verbeteren van de betrekkingen met de 
ontwikkelde kapitalistische staten. Met 
behulp van westers kapitaal en westerse 
technologie zou de zo broodnodige mo
dernisering van de Chinese economie van 
de grond kunnen komen. Aan westerse 
zijde was men vooral geïnteresseerd in de 
enorme potentiële afzetmarkt. 
De Verenigde Staten hadden ook het doel 
de 'Chinese kaart' tegen de Sowjet-Unie 
uit te spelen 'en voor deze laatste was de 
toenadering tussen haar voornaamste 
vijanden erg bedreigend. Harold Brown, 
staatssecretaris voor defensie onder presi
dent Carter, vond dat het bondgenootschap 
tussen de Verenigde Staten, Japan en 
China 'een ware nachtmerrie voor de Sow
jet-Unie moet zijn, omdat de gematigde 
samenwerking (tussen deze drie landen) 
die in de jaren 1975-1980 verwezenlijkt is, 
de krachtsverhoudingen ten nadele van de 
Sowjet-Unie veranderd hebben en dat in 
een mate die aanzienlijk uitstijgt boven 
hun substantiële militaire inspanningen in 
deze regio vanaf het eind van de zestiger 
jaren en gedurende de zeventiger jaren.'16 

De ontwikkeling van de betrekkingen tussen 
China en de Verenigde Staten is echter 
niet zonder moeilijkheden verlopen en leek 
zelfs langere tijd te stagneren. 
China merkte dat de verkoop van Chinese 
produkten in de door de crisis getroffen 
westerse wereld erg moeilijk is en dat het 
gebruik van westerse technologie in China 
maar op zeer beperkte schaal mogelijk is 
vanwege het geringe aantal gekwalificeer
de mensen. Vanaf 1980 moest China veel 
ambitieuze projecten annuleren en beperk
te het de omvang van de westerse credie
ten. De ervaringen van Polen, Argentinië 

16. Geciteerd inW. Bello, P. Heyes en L. Zarsky; Le 
Monde Diplomatique, okt. 1983, p. 2 
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en andere landen die zich diep in de schul
den gestoken hadden speelden hierbij on
getwijfeld een rol. 
De Chinese leiding concentreerde zich na 
de dood van Mao en het uitschakelen van 
de 'bende van vier' in toenemende mate 
op het verhogen van het levenspeil van de 
Chinezen. Hierbij pasten geen grote militai
re inspanningen en na een scherpe stijging 
van de bewapeningsuitgaven tussen 1977 
en 1979 (de oorlog met Vietnam!) daalden 
de bewapeningsuitgaven daarna weer, tot 
het uitgavenniveau van 1977 en 1983 weer 
bereikt werdY Het plaatsen van grote 
wapenorders in het westen bleef uit en de 
militaire samenwerking tussen China en 
de Verenigde Staten bleef weinig beteke
nend. 
In 1980 kwam Reagan aan de macht. Hij 
haaltJe de banden met Taiwan aan, dat in 
de ogen van de Chinese Volksrepubliek tot 
haar grondgebied behoort. De relaties 
verslechterden en de eerste helft van 1983 
geraakten de Chinees-Amerikaanse betrek
kingen op een dieptepunt. Nadat de Ver
enigde Staten besloten militaire technolo
gie aan China te verkopen, verbeterden de 
betrekkingen echter zienderogen en de 
Amerikaanse minister van defensie Wein
berger werd uiterst vriendelijk in Peking 
ontvangen. 18 Andere topontmoetingen 
volgden elkaar snel op. De Chinese premier 
ging naar Washington en president Reagan 
bezocht april 1984 Peking. Tot zover zijn de 
geschetste ontwikkelingen bepaald niet in 
het voordeel van de Sowjet-Unie. Maar de 
ontwikkeling van de Sowjet-Chinese be
trekkingen geeft enige hoop. Langzaam 
maar zeker en in het westen bijna onge
merkt, zijn er uitwisselingen op cultureel, 
wetenschappelijk en sportief gebied geko
men, en ook de handel leefde op. Ook 
wordt er sinds enige tijd weer onderhan
deld over geschilpunten, en dat op een 

17. SIPRI-yearbook 1983, p. 157 
18. Volgens Michael Klare in Le Monde Diplomati

que, okt. '83, p. 2 en 3 
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steeds hoger niveau. Dat betekent heel wat 
na een jarenlange patstelling waar in het 
geheel geen plaats was voor overleg. 
Het conflict tussen China en de Sowjet-Unie 
heeft een lange geschiedenis die verder 
gaat dan de feitelijke breuk in 1960, toen 
alle Sowjetadvisseurs uit China werden 
teruggetrokken wat een ernstige economi
sche terugslag in China tot gevolg had. 
Ten aanzien van de kapitalistische wereld 
stond China een confrontatiepolitiek voor 
en het ontwikkelde, tegen de zin van de 
Sowjet-Unie die haar hegemonie in de 
communistische wereld niet aangetast 
wilde zien, ook een eigen atoombom (en 
kreeg die in 1964). Aan de breuk was een 
lange reeks incidenten voorafgegaan die 
de Chinese communisten ten diepste ge
krenkt hadden. Nationalisme en chauvinis
me hebben aan beide zijden ongetwijfeld 
steeds een heel belangrijke rol gespeeld. 
Een concreet conflictpunt, dat nog steeds 
van belang is en dat in 1969 de aanleiding 
was tot oorlogsonderhandelingen, is het 
grensconflict. 
De Chinese leiding beweert dat de verdra
gen die tussen de Russische tsaren en de 
toenmalige Chinese regeringen werden 
afgesloten en waarbij aanzienlijke Chinese 
gebieden in het huidige Siberië Russisch 
grondgebied werden ongelijke verdragen 
waren. 
China wil dat de Sowjet-Unie dit erkent 
zonder daarmee openlijk die gebieden 
weer terug te eisen. Voorts loopt de grens 
bij de grensrivier de Oessoeri niet in de 
vaarroute, maar aan de Chinese oever, 
waardoor deze rivier onbruikbaar voor de 
Chinezen is; enkele eilandjes in de rivier 
zijn Sowjet-grondgebied. Deze grenslijn 
wordt nu door China betwist. 
En dan zijn er momenteel nog de volgdende 
conflictpunten: 
- China ziet de Sowjetaanwezigheid in 
Afghanistan, de Sowjetinvloed in Vietnam 
en de Vietnamese invloed in Laos en Cam
bodja als een Sowjetomsingeling van Chi
na. 
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- Zowel de Sowjet-Unie als China wijzen 
op de bedreiging die uitgaat van het grote 
militaire potentieel, aan gene zijde van de 
gemeenschappelijke grens. 
Nu heeft China met haar 1 miljard inwoners 
het grootste leger ter wereld, maar dat 
zegt in dit technologische tijdperk niet 
zoveel. De Chinese inval in Vietnam (1979) 
liet zien tot hoe weinig de Chinese invasie
macht in militair opzicht in staat was. Maar 
de wapentechnologie schrijdt ook in China 
voort en sinds kort heeft China met kernra
ketten bewapende onderzeeboten. De 
Chinese kernmacht is in aantal kernkoppen 
te vergelijken met die van Frankrijk en 
Engeland, alhoewel de Chinese technologie 
aanzienlijk achterblijft. 
Eerder is vermeld dat de Chinese defensie
inspanningen verminderen. 
Daartegenover staan de grote militaire 
inspanningen in Siberië. Westerse schat
tingen gaan er vanuit dat een kwart tot een 
derde van het militair potentieel van de 
Sowjet-Unie op China gericht is. Voor wat 
betreft de recente militaire opbouw in dat 
gebied verwijst de Sowjet-Unie echter 
uitdrukkelijk naar de toegenomen Ameri
kaanse dreiging vanuit Oost-Azië. Maar de 
vraag is of dat ook geldt voor alle SS-20 
raketten die recentelijk in Siberië geplaatst 
zijn. 

Bij bovengenoemde geschilpunten gaat 
het vrijwel steeds om punten waar de 
Chinezen geen concessies kunnen doen, 
het zijn dan ook door de Chinezen aange
dragen conflictpunten. 
De vraag is in hoeverre de Sowjet-Unie 
een opening kan maken. 
Ten aanzien van Indochina lijkt de Chinese 
eis hypocriet omdat China, tezamen met 
de westerse mogendheden, Vietnam als 
het ware in de richting van de Sowjet-Unie 
gedreven heeft. Hoewel de Sowjet-Unie 
ongetwijfeld invloed in Vietnam uit kan 
oefenen, bepaalt zij geenszins de buiten
landse politiek van Vietnam dat een lange 



Politiek en Cultuur 

onafhankelijkheidsstrijd achter de rug 
heeft. 
De Sowjet-Unie heeft ook geen militaire 
bases in Vietnam dat lid is van de beweging 
van ongebonden landen. De Sowjetmarine 
kan echter wel gebruik maken van de 
faciliteiten van Vietnamese havens. 
De oplossing van het conflict in Afghanis
tan, waarover later meer, is mede afhanke
lijk van de medewerking van de Verenigde 
Staten, die geen oplossing willen. Dan 
blijven er twee punten over: 
- Ten aanzien van de grensrivieren lijkt 
een oplossing mogelijk. Volgens de nieuwe 
grenswet van de Sowjet-Unie (1982) lopen 
riviergrenzen door het midden van de 
vaarroute en in niet bevaarbare rivieren 
door het midden van de rivier of haar 
hoofdstroom. De Oessoeri is de enige 
grensrivier waarvoor dat nu niet geldt. 19 

De Sowjetwet geeft dus een handreiking 
voor een concessie. 
- De vraag is ook of het voor de Sowjet
Unie niet mogelijk zou zijn een deel van 
haar troepen aan de Chinese grens terug 
te trekken en zo uit de impasse te komen. 
Er wordt druk over gespeculeerd: ' ... een 
merkwaardige gebeurtenis die eind maart 
(1983) in Mongolië begon, deed de moge
lijkheid vermoeden naar belangrijkere 
Sowjetconcessies in de onderhandelingen. 
De Mongolen begonnen burgers van Chi
nese afkomst de Chinese grens over te 
zetten, en zij deden dat op een buitenge
woon brute manier. De Chinezen protes
teerden niet. Het zou kunnen zijn dat de 
Sawjets stilzwijgend er in toestemden een 
deel van haar troepen die op China gericht 
waren uit Mongolië terug te trekken en dat 
Oelan Bator op deze ontwikkeling reageer
de. Aan de andere kant, zouden de Sawjets 
zelf de uitzettingen in de hand hebben 
kunnen werken om een incident te creëren 
dat handhaving van hun troepen in het 

19. Roy Medvedev: 'What the USSR can offer Chi· 
na', in New Left Revier, nr. 142, (nov.- dec. '83, p. 
21) 
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land zou rechtvaardigen. Maar, wat er ook 
aan de hand mocht zijn, de Mongoolse 
grensincidenten wezen alle waarnemers er 
nog eens op, dat hoe nauwgezet en logisch 
hun analyses van de Sina-Sowjetrelaties 
ook mogen zijn, commentaar vanuit het 
buitenland op dit punt voor een groot deel 
op speculatie gebaseerd is.' 20 

Als er sprake is van serieuze onderhande
lingen, hebben geen van beide partijen in 
het conflict er belang bij concessies van 
beide kanten aan de grote klok te hangen. 
Roy Medvedev wijst op het grote weder
zijdse economische belang dat China en 
de Sowjet-Unie hebben bij een verbetering 
van de betrekkingen.'' Het zou op de eerste 
plaats de militaire inspanningen kunnen 
verminderen. Bovendien is gebleken dat 
de in de Sowjet-Unie gangbare arbeidsin
tensiet-e produktietechnieken vaak beter 
aansluiten bij de Chinese behoeften dan 
de hypermoderne westerse technologie. 
Overigens is een aanzienlijk deel van de 
Chinese fabrieken in de jaren vijftig door 
de Sowjet-Unie gebouwd. 
Beide landen zouden ongetwijfeld makke
lijker op elkaars markten hun produkten 
kunnen afzetten dan op de westerse markt. 
China zou mankracht kunnen leveren bij 
de ontginning van de grondstoffenrijkdom 
van Siberië en de Sowjet-Unie zou kunnen 
helpen bij de ontginning van China's 
grondstoffenvoorraden. Er is dus in eco
nomisch opzicht een duidelijke comple
mentariteit. 
Het westen is hier ook op gewezen. De 
Japanse minister van buitenlandse zaken 
Sonoda zei in 1979 al dat 'de westerse 
regeringen de zaak van hulpverlening aan 
China positief moeten benaderen teneinde 
de mogelijkheid van handjeklap tussen de 
Sowjet-Unie en China te voorkomen'." 
Medvedev wijst evenals andere schrijvers 
op de onberekenbaarheid van de Chinese 

20. C. Johnson; o.c. p. 736 
· 21. R. Medvedev; o.c. 

22. Idem 
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leiding. Belangrijke koerswijzigingen in de 
buitenlandse politiek zijn in het verleden 
veelal niet ingegeven door veranderde 
externe omstandigheden, maar door bin
nenlands-politieke overwegingen. Steeds 
na grote binnenlandse moeilijkheden raakte 
China in oorlogen betrokken. De oorlogen 
met India (1961 ), de Sowjet-Unie (1969) en 
met Vietnam (1979) kunnen ook gezien 
worden als afleiding voor binnenlandse 
onrust die was ontstaan door grote econo
mische moeilijkheden. 

Er is nog steeds sprake van fractiestrijd in 
de sterk vergrijsde Chinese leiding. Ook 
ten aanzien van de buitenlandse politiek 
schijnt geen eensluidende opvatting te 
bestaan. Uit deze fractiestrijd zijn waar
schijnlijk de zwenkingen in de Chinese 
buitenlandse politiek en de tegenstrijdige 
uitspraken van de Chinese leiders te ver
klaren. 
De instabiele situatie maakt het dus moeilijk 
om enige voorspelling te doen ten aanzien 
van de Chinese buitenlandse politiek in de 
nabije toekomst. 

De instabiliteit en het feit dat China zich 
niet zo makkelijk economisch aan het wes
ten laat binden, vermindert het strategisch 
belang dat China voor de Verenigde Staten 
heeft. De 'Chinese kaart' blijkt minder 
makkelijk te spelen, en de Verenigde Staten 
heeft maar zeer beperkte invloedsmoge
lijkheden in Peking. Het zwaartepunt van 
de Amerikaanse politiek ten aanzien van 
Oost- en Zuidoost-Azië wordt meer en 
meer verlegd naar de zeer snel ontwikke
lende kapitalistische staten in de regio. 
Ondanks de Chinese retoriek, volgens 
welke de Sowjet-Unie nog steeds afge
schilderd wordt als de voornaamste be
dreiging van China (alhoewel de scheld
kannonades in de Chinese maar ook in de 
Sowjetpers de laatste jaren aanmerkelijk 
zijn afgezwakt) lijkt de Sowjet-Unie zich 
over China iets minder zorgen te maken. 
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Afghanistan en Pakistan 

In de vrees dat het moorddadige regime in 
Afghanistan ten val gebracht zou worden 
en een westers-georiënteerde en Sowjet
vijandige regering aan de macht zou ko
men, besloot de Sowjet-Unie in 1979 een 
grote troepenmacht in Afghanistan te 
stationeren en zo de Democratische Volks
partij van Afghanistan in het zadel te hou
den. Het Sowjet-ingrijpen dat voor de 
Sowjet-Unie zeer schadelijke internationale 
repercussies had, moet zeker ook gezien 
worden in het licht van de al verslechterde 
Oost -West-betrekkingen. 
Alhoewel de positie van de Afghaanse 
regering zich langzaam maar zeker lijkt te 
stabiliseren, is er na vijf jaar nog steeds 
geen zicht op dat binnen afzienbare tijd de 
oorlog beëindigd kan worden en dat de 
Sowjet-troepen het land uitgaan, want 
zonder Sowjet-troepen is de regering van 
Ba brak Karmal niet te handhaven. 
De opstandelingen die vanuit Pakistan 
bevoorraad worden en van daaruit opere
ren, zijn nog steeds in staat meer dan 
100.000 man aan Sowjet-troepen en het 
Afghaanse regeringsleger zware slagen 
toe te brengen. 
Vorig jaar leek het erop dat de patstelling 
doorbroken kon worden. Onder auspiciën 
van de Verenigde Naties werden in Genève 
onderhandelingen gevoerd en april 1983 
kwam er overeenstemming tussen Pakistan 
en Afghanistan over een gedetailleerd 
akkoord, dat de Sowjet-Unie zou verplich
ten fasegewijs haar gevechtstroepen terug 
te trekken. Pakistan, dat een lange ge
meenschappelijke grens met Afghanistan 
heeft, zou al haar hulp aan Afghaanse 
opstandelingen moeten stoppen. Volgens 
Selig Harrison zeiden Pakistaanse en Sow
jet-bronnen dat de overeenkomst vroeg in 
1984 in werking zou kunnen treden. 23 

De genoemde partijen in de overeenkomst 

23. Selig. H. Harrison: 'A Breakthrough in Afghanis
tan?', Foreign Policy, zomer 1983. 
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zouden Pakistan, Afghanistan en de Ver
enigde Naties zijn. De Verenigde Staten, 
de Sowjet-Unie en China zouden de over
eenkomst moeten garanderen voor deze in 
werking zou treden. Volgens Lifschultz 
hebben zowel de Chinezen als de Russen 
laten weten met het akkoord te kunnen 
instemmen. 24 

Maar 25 mei 1983 liet de Amerikaanse 
minister van buitenlandse zaken Shultz 
weten dat de Verenigde Staten het akkoord 
niet konden ondersteunen omdat er niet in 
voorzien was dat de huidige regering in 
Kaboel vervangen zou worden door een 
representatiever regering. Maar volgens 
Lifschultz was tijdens de onderhandelingen 
juist voorzien in een verandering van de 
samenstelling van de Afghaanse regering 
die gelijktijdig met de geleidelijke terug
trekking van de Sowjet-troepen zou moeten 
geschieden. De Verenigde Staten waren 
blijkbaar niet geïnteresseerd in een oplos
sing van het Afghaanse conflict. 25 

De positie van Pakistan is tweeslachtig. De 
Sowjetinvasie van 1979 is voor de Paki
staanse dictator Zia-UI Hacq een soort 
reddingsboei geweest. Politiek geïsoleerd 
en aan de rand van een failliet na de exe
cutie van oud-president Al i Bhutto, hebben 
de militaire autoriteiten handig gebruik 
gemaakt van de Sowjetinvasie om zich te 
verzekeren van een hulpstroom die in 
omvang tot dan toe onvoorstelbaar was. 
De Amerikaanse hulp is in 1983 ten opzichte 
van voorgaand jaar zelfs met 348% geste
gen. 
Vanwege deze Amerikaanse hulp moesten 
de Pakistaanse autoriteiten in Genève heel 
voorzichtig opereren. Als er in Afghanistan 
een 'neutralistische' coalitie komt met een 
totale terugtrekking van de Sowjettroepen, 
dan verdwijnt het argument voor het mas-

24. Lawrence Lifschultz in Le Monde Diplomatique, 
sept. '83 

25. Zie voor de Amerikaanse rol in het Afghaanse 
conflict ook de Washington Post van 31 decem
ber 1983 en de Pravda van 2 januari j.l. 
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sieve bewapeningsprogramma en de 
Amerikaanse economische hulp om nog 
maar van de uitzonderingstoestand te 
zwijgen. Maar Pakistan is ook niet gelukkig 
met de grote aantallen Afghaanse vluchte
lingen binnen zijn grenzen (de schattingen 
gaan tot bijna vier miljoen). Het vergroot 
de instabiliteit van dit land. In dit verband 
moet met name de afscheidingsbeweging 
in de provincie Baloechistan, vlakbij de 
Perzische golf gelegen en aan Afghanistan 
grenzend, genoemd worden, die snel aan 
kracht toeneemt. 

India 

De grootscheepse bewapening van Pakis
tan door de Amerikanen heeft vooral India 
erg verontrust. India en Pakistan hebben 
sinds hun onafhankelijkheid 37 jaar gele
den, tot drie maal toe oorlog gevoerd, 
waarvan tweemaal om het opgedeelde 
noordelijk gebied Kashmir dat beide rege
ringen in zijn geheel voor zichzelf opeisen. 
De bewapening van Pakistan was voor 
India weer een argument om de eigen 
bewapening op te voeren. India betrekt 
zijn wapens ten dele van de Sowjet-Unie, 
maar het heeft er steeds voor gewaakt niet 
afhankelijk te worden van een van de 
grootmachten en heeft steeds met name 
de Verenigde Staten en de Sowjet-Unie op 
gelijke afstand proberen te houden. De 
Indiase marxist Ajit Roy beschreef de Indi
ase positie als volgt: 'De Indiase bourgeoi
sie, met een relatief sterke industriële basis 
en een geschiedenis van ongeveer drie
kwart eeuw strijd voor nationale onafhan
kelijkheid, en die zelfs nu, na meer dan 
drie decennia onafhankelijkheid, een aan
zienlijke politieke invloed heeft op delen 
van de bevolking, heeft een grote mate 
van onafhankelijkheid bewaard. In India is 
ook nooit een campradar-bourgeoisie 
geweest die afhankelijk van vreemde mach
ten was. 
Wanneer de Indiase bourgeoisie een over-
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eenkomst met de Sowjet-Unie zoekt, doet 
ze dat op haar eigen voorwaarden, zij zal 
zich niet overgeven, zij zal op geen enkel 
vitaal punt concessies doen aan de Sowjet
Unie en dit wordt versterkt door het feit 
dat er een strijd om lndia's gunsten is van 
de kant van de Verenigde Staten en in 
toenemende mate van China. Dus als 
gevolg van deze driehoekscompetitie heeft 
de Indiase bourgeoisie een aanzienlijke 
manoeuvreerruimte. Hierdoor is zij in staat 
een grote mate van flexibiliteit te bewaren 
waarvan veel mensen in het buitenland 
zich niet bewust zijn.' 26 

Dit is gezegd in 1979, nog voor de Sowjet
invasie in Afghanistan. Sinds die tijd is ook 
de Amerikaanse militaire aanwezigheid in 
de Indische Oceaan geweldig opgevoerd 
en het militaire complex Diego Garcia, in 
het midden van die oceaan gelegen, vervult 
hierbij een centrale rol. De Sowjet-Unie 
heeft weliswaar ook haar militaire aanwe
zigheid in de Indische Oceaan opgevoerd, 
maar deze valt in het niet bij de Ameri
kaanse militaire activiteiten. Volgens India 
zijn er ook Amerikaanse bases in Pakistan 
en Bangla Desh voorzien. De Indiase mi
nister van defensie Venkataram verklaarde 
7 maart j.l. 'De Indiase marine, en vooral 
de onderzeeboot dienst, wordt uitgebreid 
met het oog op de mogelijkheid dat de 
Verenigde Staten bases verwerven in de 
buurt van lndia.' 27 

Volgens lndira Ghandi, de premier van 
India, zouden er plannen zijn om op het 
grondgebied van Pakistan zelfs Pershing
raketten te plaatsen. 'Reagan kent ons 
standpunt ten aanzien van dit vraagstuk 
goed. Dergelijke leveranties leiden tot een 
vergroting van de spanning in de regio.' 28 

Bekend is ook dat Pakistan druk doende is 
met de aanmaak van atoomwapens, dit 
aanvankelijk in samenwerking met Sowjet-

26. Ajit Roy over de relatie Moskou-New Delhi in 
Oost-Europa Verkenningen, okt. '79, p. 33, 34. 

27. NRC, 8 maart 1984. 
28. Pravda, 2 januari 1984 
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bondgenoot Lybië. 
Door het Amerikaanse offensief in Zuidelijk 
Azië zijn de relaties tussen India en de 
Sowjet-Unie aanmerkelijk verbeterd, on
danks de door India bekritiseerde Sowjet
aanwezigheid in Afghanistan. Dat uit zich 
niet alleen in grotere wapenaankopen van 
India in de Sowjet-Unie, maar ook in de 
geweldige uitbreiding van de handel. De 
Sowjet-Unie werd in 1982 zelfs lndia's 
grootste handelspartner en verdrong de 
Verenigde Staten naar de tweede plaats. 
De Indiase export naar de Sowjet-Unie 
steeg van 4,2 miljard roepies in 1978/1979 
naar 16 miljard roepies in 1981. India is nu 
veruit de grootste handelspartner voor de 
Sowjet-Unie in de Derde Wereld. 29 

De Sowjetminister van defensie, Oestinov, 
was maart j.l. met een grote delegatie in 
India om onder andere te proberen de 
nieuwe MIG-29 gevechtsvliegtuigen aan 
India te verkopen. Opmerkelijk was overi
gens dat in dezelfde tijd president Li Xian
nian van China in Pakistan op bezoek was. 
En hier komt de Sina-Sowjet-rivaliteit weer 
om de hoek kijken. 26 Maart j.l. verklaarde 
India dat Pakistan 10 maanden daarvoor in 
China een atoombom gelost had.30 

Tot slot 

De recente politieke ver~chuivingen doen 
denken aan het strategospel: één zet doet 
een heel veld bewegen. Dit is heel duidelijk 
het geval bij het Sowjetingrijpen in Afgha
nistan dat de Verenigde Staten het argu
ment gaf om Pakistan tot de tanden te 
bewapenen; maar de Amerikaanse militaire 
hulp aan Pakistan deed India toenadering 
zoeken tot de Sowjet-Unie ... 
We volgden tot nu slechts recente ontwik
kelingen aan de oostelijke en zuid-oostelijke 
grenzen van de Sowjet-Unie. We deden dit 
vanuit het gezichtspunt van Moskou (zoals 

29. NRC, 8 januari 1983. 

30. NRC, 27 maart 1984 
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bijgevoegde kaart laat zien) en de Sowjet
zijde van de grens kwam minder aan bod; 
dat zou een aparte bijdrage vergen. 
Dan zou bijvoorbeeld de sterk opgevoerde 
marineactiviteiten aan de oostelijke kust 
van Siberië in verband gebracht moeten 
worden met de accentverlegging binnen 
de sowjetstrijdkrachten ten gunste van de 
marine, die weer ingegeven is door de 
wens overal ter wereld de militaire macht 
van de Sowjet-Unie te kunnen manifeste
ren. Vanaf de zestiger jaren is de Sowjet
Unie een zeemacht van betekenis gewor
den en het verschafte haar ook de moge
lijkheid dekking te geven aan bondgeno
ten. 
De militaire betekenis van de oostelijke 
kuststreek van Siberië, die met de kust
strook van Moermansk de enige gebieden 
zijn die de Sowjet-Unie een vrije, maar 
moeilijk verdedigbare toegang tot de we
reldzeeën geven, nam dus geweldig toe. 
Dit had weer reacties van haar vijanden tot 
gevolg. China kan bijvoorbeeld weinig 
begrip opbrengen voor de mondiale ambi-
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ties van de Sowjet-Unie. 
Dit voorbeeld laat zien dat krachtsverhou
dingen op regionaal niveau door de Sow
jetregering vanuit mondiaal perspectief 
bezien worden. En nu is het er de Sowjet
Unie om te doen het (afschrikkings)even
wicht op militair-strategisch terrein, dat 
eind zestiger jaren tussen de Verenigde 
Staten en de Sowjet-Unie ontstond, te 
handhaven. De Verenigde Staten daarente
gen zijn er openlijk op uit dit bereikte even
wicht te verstoren en kernwapens weer 
bruikbaar te maken. 
De Sowjet-Unie ziet ook de toegespitste 
Amerikaanse omsingeling van haar grond
gebied in dit licht. Het is dan ook niet ver
wonderlijk dat de Sowjet-Unie bij ontwa
peningsonderhandelingen met de Verenig
de Staten steeds heeft voorgesteld de 
vooruit geschoven militaire bases van de 
Verenigde Staten bij de besprekingen te 
betrekken. Maar dat is door de Verenigde 
Staten steeds geweigerd. 

Hans van Zon 9 april1984 
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Een broodnodig politiek initiatief 

EEN RAAMWET ATV 
Directe aanleiding tot de instelling van de 
werkgroep A TV door het partijbestuur' is 
de gevoerde discussie over het thema 
arbeidstijdverkorting (verder in het artikel 
te noemen ATV) geweest op de sociaal
economische conferentie van april vorig 
jaar. 
Op basis van een aantQI door het PB gesig
naleerde knelpunten èn punten van over
eenstemming over ATV op die conferentie, 
was de opdracht aan de werkgroep te 
komen met een strategienota arbeidstijd
verkorting voor de CPN. 
Voor de duidelijkheid van dit stuk vermeld 
ik hieronder deze punten van overeen
stemming èn de knelpunten: 

Punten van overeenstemming 

De punten waarover men het op de confe
rentie eens was waren de volgende: 
1. Het is van groot belang om nu een flinke 
arbeidstijdverkorting op te eisen en wel 
om een aantal redenen; 
- voor het directe terugdringen van de 
arbeidsbelasting ten gevolge van de gi
gantische stijging van de arbeidsproducti
viteit; 
- voor het doorbreken van de maat
schappelijke arbeidsdeling tussen mannen 
en vrouwen; 
- voor het terugdringen van de werkloos
heid; 
- om te kunnen komen tot een mens
waardig bestaan voor iedereen, gekoppeld 
aan een inkomen waarvan zelfstandig is te 
leven. 
Onderscheid moet er worden gemaakt 

tussen de directe eis nu en de eis op langere 
termijn. 
De directe eis nu is ATV met behoud van 
loon voor lage- en middeninkomens tot 
een 35-urige werkweek. De argumentatie 
daarbij is dat de produktiviteitsstijgingen 
en daaruit voortvloeiende winsten van met 
name de grote ondernemingen en banken 
dat zeker mogelijk maken. De eis op langere 
termijn, namelijk invoering van een ATV 
tot 25 uur vraagt om een verdergaande 
verandering van een inkomenspolitiek èn 
het inschakelen van ook andere financie
ringsbronnen dan alléén de winsten, na
melijk WIR-gelden, beleggingsfondsen, 
geld van defensie, aardgasopbrengsten. 
2. Het optreden voor ATV van de CPN 
moet worden verbonden aan eisen voor 
meer werk en zeggenschap daarover. 
3. ATV hoeft niet te worden gefinancierd 
uit de huidige loonsom. Van belang hierbij 
is een onderscheid dat we moeten maken 
in onze korte en lange termijnstrategie met 
betrekking tot de 35-urige en de 25-urige 
werkweek. 
4. De ervaring leert dat het tot stand bren
gen van ATV tot 35 uur per week met 
behoud van loon nu niet mogelijk is als 
slechts de vakbeweging onderhandelt met 
ondernemers èn regering. Het gaat immers 
om de politieke eis dat ATV nodig is
uitgaande van de verschillende posities 
van groeperingen mèt betaald en groepe
ringen zànder zicht op betaald werk. 
Voor die politieke eis is machtsvorming 
c.q. krachtenbundeling een voorwaarde
bestaande uit werkenden en niet-werken
den, progressieve partijen, vakbeweging, 
vrouwenbeweging en organisaties van 



Politiek en Cultuur 

werklozen, uitkeringsgerechtigden en jon
geren. 
De machtsvorming met als eerste doel de 
totstandkoming van een 35-urige werkweek 
moet verbonden zijn met eisen van zeg
genschap en controle over de invulling 
van het totaal van arbeidsuren, arbeidsom
standigheden, aard van het werk, enz. 
Hierbij moeten eisen van vrouwen zoals 
recht op betaalde arbeid, economische 
zelfstandigheid en positieve discrimincatie 
evenals eisen van jongeren- die op het 
ogenblik buiten het betaalde arbeidsproces 
staan- betrokken worden. 

Knelpunten in de ATV-discussie 

De knelpunten bleken de volgende te zijn: 
1. Koppeling van de discussie over ATV 
aan die over inkomen, c.q. inleveren van 
inkomen, wekt verwarring en blokkeert de 
discussie over machtsvorming op het punt 
van ATV. 
Het is aan te bevelen dat de CPN haar 
eigen positie ten aanzien van de strijd voor 
ATV verduidelijkt ten opzichte van de ver
schillende bewegingen en groeperingen. 
Concreet betekent het dat de eis van een 
35-urige werkweek met behoud van loon 
voor lage en midden-inkomens wordt 
gesteld vanuit de bestaandemachts-en 
arbeidsverhoudingen en de positie van de 
grote concerns en banken. 
Daarvoor is machtsvorming- zo breed 
mogelijk- nodig om met name door middel 
van zeggenschap en controle betaald werk 
te scheppen voor vrouwen en jongeren. 
De stap van de 35-urige werkweek naar 
een 25-urige werkweek vereist ontwikkeling 
van progressieve meerderheidsvorming 
die een fundamentele aantasting van de 
posities van de grote kapitaalsmachten en 
banken en het huidige staatsapparaat tot 
stand brengt. 
2. De term 'inleveren van loon' in relatie 
met de ATV wekt verwarring omdat de 
inzet van de CPN zèlf met betrekking tot 
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ATV op één hoop wordt gegooid met de 
uitkomst van onder meer vakbondsonder
handelingen, coalities, enz. 
3. Door grote bedrijven (DAF, Philips, Hoog
ovens) wordt de ATV tot 36 uur per week 
met evenredig inleveren zeer hard aan de 
orde gesteld. Dat betekent ten eerste con
crete loonsverlaging en ten gevolge daar
van een neerwaartse druk op de uitkerin
gen. ATV wordt hier 'misbruikt'. 
4. Een aantal onderwerpen zijn van belang 
in de ATV-discussie en vragen om verdere 
uitwerking: 

- Wat valt te verwachten van het idee om 
te komen tot een 'kaderwet ATV' en welke 
rol kan de overheid hierin spelen? In hoe
verre va!t er van deze regering iets te ver
wachten ten gunste van zo'n kaderwet en 
welke strategie willen we ermee ontwikke
len? 
- In hoeverre is de positie van bepaalde 
groepen werkne(e)m(st)ers op de arbeids
markt nu (jongeren, werklozen, WAO' ers, 
vrouwen) werkelijk betrokken bij de ge
voerde A TV-discussie? Hoe is hun positie 
met betrekking tot het recht op betaald 
werk te verbeteren? 
- De financiering van de ATV tot 25 uur 
per week vereist een andere inkomenspoli
tiek uitgaande van individualisering en een 
zelfstandig inkomen voor iedereen. Begrip
pen als recht op werk/arbeidsplicht, deel
tijdarbeid, basisinkomen, gezinsinkomen 
moeten verder worden uitgewerkt. 

Resultaat: de ontwerptekst voor de ATV
brochure 

Inzet van de ATV-brochure was om van de 
kant van de CPN tot voorstellen te komen 
voor een aantal politieke c.q. wettelijke 
maatregelen om drastische ATV te realise
ren. Voordat de ATV-werkgroep tot deze 
voorstellen komt, worden in de brochure 
een aantal uitgangspunten geformuleerd. 
In het kort komt het erop neer dat in toene-
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mende mate geconstateerd kan worden 
dat de belangen van groeperingen die 
buiten het arbeidsproces staan èn die van 
de groep mensen die (nog) deelneemt aan 
het arbeidsproces, steeds verder uiteen 
lijken te lopen. De groep die wèl deelneemt 
aan het arbeidsproces dreigt meer en 
meer in de verdediging gedrongen te 
worden als het gaat om realisering van 
ATV onder progressieve voorwaarden 
zoals het creëren van nieuwe arbeidsplaat
sen, perspectief van herverdeling van het 
betaalde en onbetaalde werk en een radi
cale arbeidstijdverkorting. Duidelijk moet 
daarin zijn dat de werkne(e)m(st)ers zèlf en 
ook de vakbeweging daarbij niet de groot
ste verwijten gemaakt moeten worden. Als 
positief resultaat moet geconstateerd wor
den dat in een aantal afgesloten CAO's de 
barrière van de 40-urige werkweek is door
broken. 
Jammer genoeg is ATV daarmee nog niet 
geworden wat de vrouwenbeweging voor 
ogen staat, namelijk een radicale doorbre
king van de seksegebonden arbeidsdeling. 
Maar goed, een eerste zij het heel voor
zichtige stap is gezet. 
De conclusie die hieruit te trekken valt is 
dat de strijd voor ATV zoals die in de vak
beweging plaatsvindt- juist ook omdat 
deze gepaard gaat met directe loonstrijd 
onder voor de werknemers bijzonder on
g\.lnstige omstandigheden -geen enkel 
zicht biedt op (al dan niet nieuw geschapen) 
betaald werk voor diegenen die buiten dat 
arbeidsproces staan. 
De vraag in de ATV-werkgroep was dan 
ook hóe op basis van deze beoordeling die 
groepen te betrekken bij een stuk concrete 
strijd en bij ontwikkeling van machtsvor
ming voor ATV als een belangrijk middel 
om de positie van alle potentiële werk
ne(e)m(st)ers op de arbeidsmarkt te verbe
teren. 
Op basis van de hierboven genoemde 
conclusie komt de ATV-werkgroep met 
een ontwerptekst voor een strategienota 
over ATV, die niet voor niets de titel 'Een 
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nieuw front voor ATV' heeft meegekregen. 
Het belangrijkste samenvattende onderdeel 
van deze ontwerptekst bestaat uit een 9-tal 
voorstellen die in het laatste hoofdstuk van 
de brochure worden gedaan. Voorstellen 
die deels geplaatst kunnen worden in het 
kader van een 'Raamwet ATV', waarbinnen 
dan een aantal wettelijke maatregelen 
vallen die voorwaardenscheppend zijn om 
ATV te realiseren en die dus ook een aantal 
toetsingscriteria moeten bevatten. Om 
enig inzicht te krijgen in de strekking van 
deze voorstellen noem ik ze hier, waarbij ik 
wil opmerken dat de volgorde geen be
paalde betekenis of prioriteit heeft. 

Aldus de brochure 

Het gaat dus om voorstellen die onderdeel 
zijn van een politiek initiatief, dat erop 
gericht is om het uiteindelijke doel van een 
25-urige werkweek dichterbij te brengen 
en om op korte termijn de 35-urige werk
week te realiseren onder onze voorwaar
den. Het gaat om voorstellen die gedeelte
lijk binnen zo'n 'Raamwet ATV' geëffectu
eerd kunnen worden en gedeeltelijk op 
een andere manier te realiseren zijn. 

1. De overheid moet toetreding van vrou
wen op de arbeidsmarkt fiscaal aantrekke
lijker maken in plaats van andersom zoals 
nu dreigt te gebeuren. 
Daarnaast moet de overheid een voor
waarde-scheppend beleid voeren, waar
door vrouwen meer mogelijkheden krijgen 
om werkelijk te kiezen voor een betaalde 
baan. Wij denken dan aan ouderschaps
verlof, aan kinderopvang, aan vermaat
schappelijking van de huishoudelijke ar
beid. Bij deze opsomming past ook een 
programma tot scholing en bijscholing van 
vrouwen. En tenslotte denken wij aan 
maatregelen die het mogelijk maken voor 
mannen om huishoudelijke taken ter hand 
te nemen. 
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2. De overheid moet zelf het voorbeeld 
geven met de ATV. Met dien verstande dat 
er ruimte moet zijn om hierover te overleg
gen met de ambtenarenbonden op basis 
van een gelijkwaardige onderhandelings
positie uitgaande van het trendbeleid. 
Positieve discriminatie van vrouwen, zoals 
in sommige gemeenten al met succes 
wordt toegepast, moet op alle niveau's in 
het personeelsbeleid van de overheid 
worden opgenomen. En zeker bij grote 
overheidsdiensten zijn mogelijkheden om 
voorzieningen, zoals genoemd onder punt 
1. tot stand te brengen. 
Een richting zoals hier beschreven kan ook 
worden ingeslagen in semi-overheidsbe
drijven en in bedrijven, die voor overheids
opdrachten in aanmerking willen komen. 
In het algemeen kan het criterium worden 
gehanteerd, dat deze bedrijven medewer
king verlenen aan een door de overheid 
gecontroleerd programma van ATV. 

3. De overheid beschikt ook over belang
rijke financieel-economische instrumenten 
die gebruikt kunnen worden voor een 
programma ter stimulering van ATV. We 
doelen hier op het kapitaalverkeer tussen 
overheid en particuliere bedrijven. In het 
bijzonder de overheidssteun aan bedrijven 
kan hiervoor geschikt gemaakt worden. 
Het gaat ons hier niet om het ombouwen 
van het overheidsinstrument van steunver
lening (dit moet immers gericht blijven op 
verbetering van de industriële structuur) 
tot iets anders. Het gaat ons om uitbreiding 
van de maatschappelijke criteria, die uiter
aard nu ook al in acht genomen moeten 
worden vóór een bedrijf voor steun in 
aanmerking komt. ATV en het scheppen 
van banen voor vrouwen moet als nieuw 
criterium worden opgevoerd. 
Als wij ons hier uitspreken voor wijzigingen 
t.a.v. de steunverlening door de overheid 
dan laat dat onverlet de kritiek die de CPN 
heeft op de manier waarop de steunverle
ning nu functioneert. Het gaat hier dan 

onder meer om kritiek op de WIR in zijn 
huidige vorm. 
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4. Een stimuleringsprogram voor ATV en 
voor het scheppen van arbeidsplaatsen 
voor vrouwen kan niet buiten een doeltref
fende controle. Onze gedachten gaan uit 
naar de instelling van een ambtelijke com
missie en een procedure welke vergelijk
baar is met het ten uitvoer brengen van de 
wet op de gelijke behandeling van mannen 
en vrouwen. 
De werkzaamheden van de commissie zijn 
zowel gericht op de realisatie van de ATV 
als op het creëren van arbeidsplaatsen 
voor vrouwen. Een oriëntatiepunt voor het 
laatste is onder meer de situatie inzake het 
arbeidsaanbod in de betreffende sector. 
Het terrein waarop de commissie compe
tent is, omvat de overheidssector, de semi
overheidssector, alsmede de bedrijven en 
sectoren die in aanmerking komen voor 
overheidsopdrachten en overheidssteun. 
Voor lagere overheden kan gezocht worden 
naar een aansluitende constructie en voor 
bedrijven in de particuliere sector naar een 
aanvulling op artikel 28 van de wet op de 
ondernemingsraden. 

5. Controle vanuit een centraal punt (zoals 
hierboven gesteld: via een ambtelijke 
commissie) laat onverlet dat de controle
mogelijkheden voor de vakbeweging ver
beterd dienen te worden. De CPN bepleit 
in dit verband uitbreiding van de zeggen
schap in overheidsbedrijven en in het 
particuliere bedrijfsleven. Een mogelijkheid 
ligt er via de medezeggenschapscommis
sies en ondernemingsraden. 

6. ATV moet samengaan met een andere 
lastenverdeling in het bedrijfsleven: een 
zwaardere last voor kapitaalsintensieve, 
een lichtere last voor arbeidsintensieve 
bedrijven. Dit is natuurlijk een meer alge
meen probleem, maar invoering van ATV 
kan het wel extra klemmend maken. 
Ook hier heeft de overheid instrumenten 
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om de ATV te stimuleren in financiële zin. 
Het gaat dan om het zogenaamde terug
ploegen van inverdieneffecten die het 
gevolg zijn van een kortere arbeidstijd en 
vermindering van de werkloosheid. 
Een mogelijkheid is het verlenen van een 
loonkostensubsidie aan de ondernemingen 
die een vorm van ATV doorvoeren die tot 
uitbreiding van de werkgelegenheid leidt. 
Deze loonkostensubsidie komt ten goede 
aan de werknemers en vormt daardoor 
een onderhandelingspunt voor de vakbon
den in positieve zin. 

7. De CPN gaat er vanuit dat ATV niet 
samen hoeft te gaan met inleveren, maar 
constateert dat werknemers niet in staat 
zijn om hun inkomens op peil te houden. 
De CPN gaat ervan uit dat het minimumloon 
een bestaansgrens is, waaraan niet kan 
worden getornd. De ATV kan en mag het 
minimumloon (niveau) dus niet ondergra
ven. De overheid moet garanderen dat er 
geen mensen onder het bestaansminimum 
raken. In dat verband mag de ATV niet de 
aanleiding zijn voor verlaging van het 
bruto minimum, zoals is vastgelegd in de 
wet op het minimumloon. Daarnaast moet 
de overheid door maatregelen in de belas
tingsfeer het netto minimum op peil hou
den. 
In verband met de werkgelegenheid is het 
wel nodig om rekening te houden met de 
kostenproblemen die voortvloeien uit 
arbeidstijdverkorting bij het op peil houden 
van het bruto minimum. Wij denken dan 
aan de bedrijven waar veel minimumloners 
werken. De CPN bepleit in dit verband 
maatregelen zoals hierboven genoemd 
inzake de lastenverdeling in het bedrijfs
leven: op die manier betalen de kapitaal
krachtige bedrijven. Daarnaast andere 
maatregelen, zoals elders door ons bepleit: 
het aanpakken van de winsten, de bewa
peningsuitgaven, het zwart geldcircuit en 
de speculatieve beleggingen. 

8. Tenslotte pleit de CPN voor een strengere 
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regelgeving ten aanzien van overwerken. 
Een belangrijk punt hierbij is verlaging van 
de zgn. maximale arbeidsduur via de ar
beidswetgeving tot 40 uur per week. Daar
naast zijn mogelijkheden via het selectiever 
te werk gaan met overwerkvergunningen. 

9. Ten aanzien van deeltijdwerkers is het 
volgens de CPN nodig dat deze zelf kunnen 
kiezen over het aantal te werken uren. Zij 
hebben immers al een keuze gemaakt voor 
een kortere werktijd en voor een evenredige 
lagere beloning. 
Deeltijdwerkers kan geen ATV worden op
gelegd. 
Waar de uurlonen voor werknemers met 
volle werktijd stijgen, dienen ook de deel
tijdwerkers hiervan te profiteren. 

Resultaat van de studiedag 

Op 5 november 1983 organiseerde de 
werkgroep ATV een studiedag om de 
richting van de voorstellen te bespreken. 
De opkomst was teleurstellend (indien 
gemeten naar het belang van het onder
werp). Door de aanwezigen werd vastge
steld dat 

- de kwestie van ATV in een impasse 
dreigt te raken onder druk van de econo
mische crisis; 
- het daarom nodig is om naar andere 
wegen te zoeken dan alléén via de CAO
onderhandelingen tot ATV te komen; 
- één van die wegen is initiatief te nemen 
tot politieke maatregelen, wat de mogelijk
heid opent dat andere bewegingen en 
groeperingen die niet betrokken zijn bij het 
arbeidsproces naast de vakbeweging in 
bondgenootschap kunnen optreden. 
Als politieke partij is het voor de CPN op 
dit ogenblik van groot belang dat we naast 
de ondersteuning van de activiteiten van 
de vakbeweging initiatieven weten te ont
wikkelen waarbij er vanuit wordt gegaan 
dat het zoeken naar bondgenootschappen 
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op het gebied van de ATV dringend nodig 
is om de A TV uit de defensieve loonsfeer 
te halen. 
Op de dag zelf werden een aantal ideeën 
aangedragen die de ATV-werkgroep verder 
uit zou moeten werken: 
- er zijn maatregelen nodig die de macht/ 
zeggenschap van werknemers vergroot 
om te voorkomen dat de effecten van A TV 
verloren gaat door flexibilisering en auto
matisering van de arbeidsorganisatie. De 
positie van de ondernemingsraden dient in 
die zin versterkt te worden; 
- er moet een maximum aan overwerk 
gesteld worden en een uitspraak gedaan 
worden overbedrijfstijden (met name over 
datgene wat wij niet willen); 
- groeperingen die nu buiten de bedrijven 
en de CAO-strijd staan (veel vrouwen, 
jongeren, uitkeringsgerechtigden) moeten 
via wettelijke maatregelen ook invloed en 
controle krijgen op de invoering van ATV, 
bijvoorbeeld in de vorm van bedrijfs-en 
sectorraden; 
- het financieringsvraagstuk van ATV 
moet verder worden uitgewerkt. Er zijn 
voorstellen voor een ATV-fonds en voor 
het terugploegen van sociale premies; 
- in de voorstellen moet een koppeling 
gelegd worden naar de discussie rond het 
basisinkomen en economische zelfstandig
heid. 
Algemeen werd in dit kader opgemerkt dat 
de mogelijkheden van een raamwet ATV 
niet moeten worden afgezet tegen de 
resultaten van de CAO-onderhandelingen. 
Het zou onjuist zijn ervan uit te gaan dat 
op het niveau van de overheid en de politiek 
niet een aantal van dezelfde obstakels 
genomen moeten worden. 
Controlemogelijkheden bij de overheid 
leveren dezelfde weerstand en problemen 
op als in de bedrijven. Uitgangspunt moet 
zijn dat voor een offensieve strijd voor 
ATV een brede frontvorming nodig is. In 
die zin is het nodig dat politieke initiatieven, 
zich gesteund wetend door vele groepen, 
de ATV-discussie in een progressief dag-
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licht stellen en daardoor ook de positie van 
werknemers in de bedrijven en instellingen 
versterkt kan worden. Dit kan een positieve 
invloed hebben op de resultaten van de 
CAO-onderhandelingen als het gaat om 
het realiseren van ATV onder onze voor
waarden. 
Hierbij is van belang dat de strijd voor ATV 
vanuit verschillende posities en niveau's 
georganiseerd en gebundeld wordt, dat 
wil zeggen dat initiatieven nodig zijn op 
het niveau van gemeentes, instellingen en 
bedrijven, van regio's, met uitkeringsge
rechtigden, mensen van de werkbeweging, 
vrouwenbeweging, jongeren. Kortom 
machtsvorming aan de basis is een onmis
baar element. 
Initiatieven als het werkgelegenheidsplan 
Nijmegen zijn van groot belang en maken 
in concrete zin duidelijk hoe strijd voor 
A TV vanuit verschillende invalshoeken en 
belangen de werkgelegenheid of het recht 
van een ieder op betaalde arbeid kan reali
seren. 

In de gesprekken die de ATV-werkgroep 
met de Tweede Kamerfractie van de CPN 
voerde ging het erom inzicht te verkrijgen 
in de juridische aspecten die samenhangen 
met het nemen van een politiek initiatief in 
de richting van een Raamwet-ATV. Het kan 
natuurlijk niet de bedoeling zijn dat politieke 
voorstellen met betrekking tot ATV zouden 
leiden tot inperking van de onderhande
lingsvrijheid van de vakbeweging. Een 
Raamwet zou al evenmin moeten gaan 
werken als een 'loonwet'. De vraagstelling 
is daarbij wàt dan precies de reikwijdte kan 
zijn van een Raamwet-ATV. 
Zo'n Raamwet-ATV kan in de praktijk niet 
méér betekenen dan het doen uitspreken 
van een opdracht of intentie om in dit 
geval dus ATV te willen realiseren. De 
belangrijkste elementen daarbij zijn de 
gehanteerde toetsingscriteria en dan met 
name ook de controle op het hanteren van 
die criteria. 
De controle zou plaats kunnen vinden door 
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het instellen van een ambtelijke commissie 
voor de overheid, hetgeen voor wat betreft 
de zeggenschap op bedrijven en voor de 
vakbeweging een uitbreiding zou kunnen 
betekenen van controlebevoegdheden in 
het kader van de wet op de ondernemings
raden. 
Het moet duidelijk zijn dat een Raamwet 
ATV door middel van het in deze zin wijzi
gen van een aantal wetten radicale ar
beidstijdverkorting wil realiseren waarbij 
voor de CPN een herverdeling van arbeid, 
verlichting van de arbeidsbelasting en 
bestrijding van de werkloosheid uitgangs
punten zijn. 
De produktiviteitsstijgingen van de afgelo
pen jaren maken dat mogelijk. Het tempo 
en de wijze van invoering van ATV zullen 
onderdeel moeten zijn van zo'n Raamwet 
evenals een inkomenspolitiek die gericht is 
op economische zelfstandigheid. Om uit
voering te kunnen geven aan zo'n Raamwet 
zal een financiering, met daarin aan te 
geven financieringsbronnen, verder moe
ten worden uitgewerkt. 
Te denken valt hierbij aan uitbreiding van 
de kinderopvangvoorzieningen, de wet 
gelijke behandeling (mannen en vrouwen) 
en wetten in de belastingsfeer die ATV in 
positieve zin bevorderen. 

Initiatief Raamwet is nodig 

Op basis van de tot nu toe gevoerde ge
sprekken is de inzet en de verdere werkwijze 
van de ATV-werkgroep dan ook gericht op 
het verder uitwerken van de ontwerptekst, 
zodat tot concrete initiatieven kan worden 
overgegaan. Een initiatief in de richting 
van een Raamwet ATV zal mijns inziens 
onderdeel moeten zijn van een plan om te 
komen tot een 25-urige werkweek. De 
discussie over ATV op het programcongres 
van de CPN en met name de besluitvorming 
erover heeft precies het dilemma van de 
korte- en lange termijnstrategie aangege
ven. Evenals op de sociaal-economische 

184 

conferentie bijna een jaar ervóór was ie
dereen het erover eens dat voor A TV niets 
kon en mocht worden ingeleverd aan de 
werkgevers. 
Evengoed was iedereen het erover eens 
dat voor de realisering van het recht op 
betaalde arbeid een drastische ATV tot 25 
uur per week absoluut noodzakelijk is. 
Dat betekent dat nu initiatieven genomen 
moeten worden met als lange termijndoel 
een aantal vergaande veranderingen. Op 
het gebied van de inkomens is een ingrij
pende herverdeling aan de orde, vergaande 
veranderingen ook. Op het gebied van de 
conroleen zeggenschap bij de invoering 
van drastische ATV, op het gebied van de 
arbeidsorganisatie en op het vlak van de 
organisatie van de reproduktieve sfeer. 
Ook ná het congres was en is het besef er 
nog steeds dat de noodzaak van een 25-uri
ge werkweek nu aan de orde is, dat her
verdeling van arbeid en inkomen nu aan 
de orde is en dat het een taak is van de 
CPN daaraan nu uitvoering te geven. 
Als het erom gaat dat de CPN ideologisch 
opheldering moet geven in het tegen elkaar 
uitspelen van werkenden en niet-werken
den, dan hebben we dat mijns inziens 
gedaan bij bijvoorbeeld de ambtenarensta
kingen en nu ook in de strijd tegen de 1 
juli-maatregelen. Maar dat is niet genoeg. 
De CPN zal ook een perspectief moeten 
bieden door duidelijke prioriteit te geven 
om haar ideeën voor een 25-urige werk
week concreet te maken en te willen reali
seren. 
Wij zijn niet de enigen die de noodzaak 
van een 25-urige werkweek nazien. Dit al 
lange tijd door de vrouwenbeweging ge
propageerde uitgangspunt wordt de laatste 
maanden juist ook door de vakbeweging 
en andere politieke partijen opgepakt. 
Een drastische ATV als maatschappelijke 
doelstelling maakt het in de huidige situatie 
mogelijk- bijvoorbeeld door het bespreken 
van concrete initiatieven voor een Raam
wet-ATV- om de druk die er ligt op de 
individuele inleverpolitiek in de loonsfeer 
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te verminderen. Door namelijk te erkennen 
dat de rol van de vakbeweging, als het 
gaat om de belangenbehartiging van uitke
ringsgerechtigden, vrouwen en jongeren 
in hun recht op werk een zeer beperkte is. 
Een politieke partij als de CPN kan door 
met zo'n Raamwet-ATV-initiatief te komen 
met haar eigen mogelijkheden een duide
lijke verbinding leggen tussen strijd voor 
ATV op de bedrijven en instellingen èn de 
herverdeling van arbeid en inkomen. Dat is 
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iets wat de vakbeweging na laat. 
Kortom: een Raamwet ATV, geplaatst in 
het kader van een 25-urige werkweek, is 
broodnodig. 

Rieme Wouters 

De werkgroep ATV bestaat uit de volgende mensen: 
Kees Bakker, Bart Blókzijl, Rob Coenen, Gerard Lutte
ken, Kees Korevaar, Ciska de Koning, Ever! Wesker 
en Rieme Wouters 
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Henk Waltmans over 15 jaar PPR 

EEN KORTE MAAR 
BEWOGEN GESCHIEDENIS 

Er is waarschijnlijk geen politieke partij in 
Nederland die in zo'n korte tijd zo'n bewo
gen geschiedenis heeft opgebouwd als de 
Politieke Partij Radicalen. Ze begon, ander
half decennium geleden, als een afsplitsing 
van de KVP, tamelijk confessioneel en 
eigenlijk ook nog tamelijk rechts; ze is nu 
een niet-christelijke partij, die links van de 
PvdA opereert. Van de bekende namen 
van destijds hoort men er nog weinig. 
Enkelen zijn teruggekeerd naar het CDA, 
sommigen zijn lid geworden van de PvdA, 
een aantal is waarschijnlijk partijloos en 
anderen, nog wel lid, treden niet meer op 
de voorgrond. 
Het is een ontwikkeling, een studie waard. 
Die studie is verricht door dr. Henk Walt
mans, tot september 1982 Kamerlid voor 
de PPR, in een boek 'Niet bij rood alleen'. 
Waltmans is in de papieren gedoken en 
heeft het hele verloop op een rijtje gezet. 
Het is niet zozeer een persoonlijk commen
taar geworden als wel een registratie van 
feiten. De persoonlijke oordelen zijn in het 
boek gering in aantal !:ln als om dat te 
onderstrepen, heeft de schrijver ze nog 
cursief laten zetten ook. Toch geven ze bij 
elkaar wel een aardige plaatsbepaling van 
de auteur. 

Ruw gemeten is het ont- en bestaan van 
de PPR in een drietal periodes, ongeveer 
gelijk van lengte, te verdelen. 
In het midden van de jaren zestig, bewogen 
tijden met de Vietnam-oorlog, de provo's, 
Nieuw Links en de heftige discussies over 
democratie, ging zich binnen en rond de 

confessionele partijen een radicalengroep 
aftekenen. Die geraakten in een stroomver
snelling toen de KVP van Schmelzer het 
kabinet Cals-Vondeling om zeep hielp 
(1966). Ruim een jaar later splitste zich een 
groep af uit de KVP-kamerfractie, die zich
zelf nog weer korte tijd later (voorjaar 
1968) tot PRR omvormde. Grote namen uit 
die tijd: Bogaers, Jurgens, Van Hulten, 
Aarden, Paul Janssen. Het waren voorna
melijk katholieken die de PPR vormden. 
Later kwam daar, met Bas de Gaay Fort
man, een aantal voormalige Anti-Revo
lutionairen bij, nog weer later mensen uit 
provo- en studentenbeweging als Roei van 
Duyn. 

Waltmans' conclusie is, dat het proces te 
snel gegaan is. Er werden wel indrukwek
kende congressen van christen-radicalen 
gehouden, maar voor een breuk met de 
bestaande partijen deinsden velen terug. 
De schrijver haalt aan hoe NKV-leider 
Mertens eerst op vorming van een aparte 
partij aanstuurde, maar toen het er op aan 
kwam verstek liet gaan. Cals ging evenmin 
mee; ook Lubbers, deelnemer aan de 
christen-radicale groep, bleef in de KVP. 
De eerste verkiezingen, in 1970 (gemeente
raden en staten) en 1971 (Tweede Kamer) 
leverden voor de PPR teleurstellende re
sultaten op en het afhaken begon toen al. 
De belangrijkste vertrekker was oud-minis
ter Pieter Bogaers, die verontruster bleek 
over de radicalisering van de PPR dan over 
het conservatisme van de KVP, en terug
keerde naar de moederpartij. 
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Volkspartij 

De PPR trad nu een nieuwe fase in, namelijk 
die van de nauwe samenwerking met de 
PvdA (en ook D'66). In het begin van de 
jaren '70 kwam een gezamenlijk program 
tot stand, werd verandering van het kies
stelsel centraal geplaatst en beloofde men 
elkaar, te .streven naar één 'progressieve 
volkspartij'. Het kabinet-Biesheuvel viel en 
er werd een schaduwregering gevormd. 
De tussentijdse verkiezingen van november 
1972 ging de PPR in met Bas de Gaay 
Fortman als (vindingrijke) lijsttrekker, ze 
haalde 7 zetels en werd regeringspartij 
door het leveren van twee ministers en 
een staatssecretaris in het kabinet-Den Uyl. 
De samenwerking met de PvdA is in die 
tijd zeer intensief geweest, maar er ont
stond toen al een kritische vleugel bij de 
radicalen, die uiterst ontevreden was over 
het beleid van het kabinet- en over de 
eigen bewindslieden. 
Net als CPN en PSP leed de PPR in 1977 
een zware verkiezingsnederlaag- geza
menlijk verloren ze tien zetels aan de PvdA 
-en de interesse van Den Uyl c.s. voor de 
radicalen verflauwde op slag. Over de 
'progressieve volkspartij' sprak niemand 
meer. 
Onder het kabinet-Van Agt!Wiegel, dat in 
de winter van '77 op '78 tot stand kwam, 
liet de PvdA de PPR steeds meer links 
liggen en ze werd dan ook steeds linkser. 
Aan de regering-Van Agt/Den Uyl kwam 
de PPR al niet meer te pas. Tijdens dat 
korte intermezzo traden bij raads-en Sta
tenverkiezingen gecombineerde lijsten op 
(in diverse samenstelling) van PPR, PSP en 
CPN. Vooral de lijsten van alle drie de 
partijen samen, in Zuid-Holland, behaalden 
heel wat zetels; het is juist daar, dat de 
links-radicale stroming binnen de PPR zich 
het duidelijkst had afgetekend in de voor
gaande jaren. 
Tussentijds zijn er nog heel wat pogingen 
gedaan, o.m. door oudgediende PPR-figu
ren als de bewindslieden in het kabinet-Den 
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Uyl: Van Doorn, Trip en Van Hulten, en 
ook door Jurgens en Wouter van Dam, om 
bruggen te slaan naar radicaal-confessio
nelen, maar elk van deze pogingen strand
de. De meerderheid van de PPR wilde van 
een christelijk stempel niets meer weten. 
Hoewel Waltmans een van de gebleven 
oud-gedienden is, toont hij zich niet geluk
kig met de geschetste ontwikkeling. Voor 
hem was, als men het woord gebruiken 
kan, de periode van het kabinet-Den Uyl 
de 'ideale' situatie: een lijstaanvoerder, 
Bas de Gaay Fortman, die hij bewonderde, 
en enige samenwerking met de PvdA. Hij 
heeft lang nodig gehad om Ria Beekers als 
fractievoorzitster te accepteren en helemaal 
gelukkig is hij nog niet met haar. 
In de passage in zijn boek waar hij deze 
opvatting omschrijft meldt hij ook, dat Bas 
de Gaay Fortman in 1977 wellicht nog best 
opnieuw lijstaanvoerder had willen zijn, als 
er maar een klemmend genoeg beroep op 
hem was gedaan. 
De PPR wilde echter een nieuw gezicht en 
een nieuwe benadering- en daar waren 
ook wel de nodige redenen voor. 

De toekomst 

Waltmans stelt aan het eind van zijn boek 
een aantal vragen over de toekomst en hij 
geeft daar een antwoord op. Voor hem zijn 
de achtereenvolgende verkiezingsuitslagen 
een aanwijzing dat de bestaansredenen 
van de PPR op de plaats waar ze nu staat, 
in twijfel moet worden getrokken. 
In een zgn. klein-linkse fusie of federatie 
ziet hij niets, omdat die zich onvermijdelijk 
tegen de PvdA zal keren. Hijzelf vindt trou
wens de PPR een midden-linkse partij. 
Haar taak ziet hij in een samengaan met 
verwante stromingen die groen-ecologisch 
zijn en die zich vanuit een samenwerkings
positie t.o. van de PvdA tot een brede 
kiezersgroep (dus niet een bij uitstek linkse) 
richt. Men ziet dat hij tot het eind (van zijn 
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geschrift) Bas de Gaay Fortman trouw 

blijft. 
Waltmans' boek is een nuttig relaas van 
feiten, met vrij veel documentatie over het 
korte maar hevige bestaan van de PPR-tot
nu-toe. Het vormt, vergis ik me niet, ook 
een beetje een afscheid. De schrijver is nu 
burgemeester en er is reden tot twijfel of 
we in PPR-verband nog veel van hem 
zullen horen. 

Ondertussen laat zich, naar mijn gevoelen, 
wel een vrij ernstige lacune voelen in het 
boek. De kerk, en dan met name de katho
lieke, komt er niet in voor. 
Toch is nu juist een van de opvallende 
feiten bij het ontstaan van een christen-ra
dicale stroming in de Nederlandse politiek, 
dat die samen viel met zeer diep ingrijpende 
ontwikkelingen in de kerken- en dan met 
name in de Rooms Katholieke kerk. Paus 
Johannes, het Vaticaans Concilie (en ver
volgens het Nederlandse), de nieuwe ont
wikkelingen in de kerk in Latijns-Amerika, 
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de politieke ontvoogding van de Neder
landse gelovigen, het is alles bij elkaar een 
gebeuren van grote draagwijdte voor 
onze, hedendaagse, samenleving. Dat een 
afsplitsing van een confessionele partij zo 
snel de christelijke partijbasis verlaat, dat 
de bestaande grote confessionele partijen 
doorgaan met stemmenverlies ondanks 
een poging het proces door fusie te stop
pen, de neiging om het christelijk etiket 
ook daar steeds meer te doen vervagen
het is moeilijk anders te zien dan als een 
deel van een veel groter proces. Niemand 
zal ernstig menen dat een aantal bisschops
benoemingen vanuit het Vaticaan daar een 
halt aan kan toeroepen. 
Dat hoefde er allemaal niet in, maar Walt
mans zou, denk ik, zijn boek wel meer 
reliëf gegeven hebben als hij die ontwikke
ling sterker bij zijn studie zou hebben be
trokken. 

M.B. 
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Pax Vobiscum 

Het is in een maandblad lastig schrijven 
over de grote vredesacties als er een mo
ment van acute beslissingen aangebroken 
lijkt. Op dit ogenblik, midden mei, bestaat 
nog altijd het voornemen bij de regering, 
in juni aan het parlement een besluit voor 
te leggen over de kruisraketten. 
Maar de onzekerheid is groot. Volgens 
allerlei huidige schattingen is het volstrekt 
onzeker dat er een Kamermeerderheid 
voor plaatsing te vinden zou zijn. Het CDA, 
als altijd op de wip waar het gaat om ver
strekkende problemen, is diep verdeeld. 
Het getal der tegenstanders, ook binnen de 
Kamerfractie, is groot; groter dan men een 
half jaar geleden meende, toen op een 
besluit in deze dagen koers gezet werd. 
Van een aantal mensen is bekend dat ze 
nog geen beslissing hebben genomen en 
dat ze die naar alle waarschijnlijkheid pas 
zullen nemen op het laatste moment. En 
ook het kabinet zelf, het orgaan dat het 
voorstel zou moeten doen, lijkt verdeeld. 
Vandaar dat er een aanhoudende stroom 
is van geruchten over compromis-formule
ringen, varianten op een wel-of-niet-plaat
singsbesluit, echte of schijnbare tussen
oplossingen. 
Lubbers, altijd al een acrobaat op de vier
kante meter, is zelf de bedenker van een 
reeks uiteenlopende mogelijkheden. 
Het ene moment is dat een minder aantal 
dan de voorziene 48 kruisraketten, het 
andere moment het gereedmaken van 
Woensdrecht om het pas bij een zware 
internationale crisis-situatie te gebruiken, 
dan weer het plan om wel met voorberei
dingen te beginnen, maar pas in 1988 te 
bezien óf de internationale verhoudingen 
tot installatie van de middellange afstands
wapens zouden nopen. 

Waarschijnlijk zijn er, tegen de tijd dat deze 
regels in druk verschijnen, nog wel weer 
de nodige nieuwe varianten ter overweging 
geboden. 
Maar hoe dan ook- een besluit, geen 
besluit, uitstel, regeringscrisis of niet
duidelijk is wel, dat er op korte termijn 
geen eindpunt te zien is aan het grote 
conflict dat de kernbewapening in Neder
land schept. Sedert in 1977 de overrompe
lende actie tegen de neutronenbom gebo
ren werd, die leidde tot een belangrijke 
parlementaire meerderheid tegen de in
voering van dit wapen, is de strijd onop
houdelijk doorgegaan. Instemming met 
het NAVO-besluit over de nieuwe wapens 
kon slechts dubbelzinnig gegeven worden, 
grote meetings in Amsterdam en Den 
Haag gaven blijk van een omvangrijk 
volksverzet, nog de jongste vredesweek 
toonde bedrijvigheid van tienduizenden 
activisten in duizenden vormen voor het 
doorbreken van de spiraal der kernbewa
pening. 
Er zijn klaarblijkelijk constante factoren aan 
het werk. 

De internationale factor 

Een daarvan is een internationaal-politieke, 
waar al eerder op gewezen is. 
Alle staten hebben er altijd een natuurlijk 
belang bij gehad, dat hun omgeving niet 
een (potentiële) eensgezinde macht vorm
de, die zich tegen het echte of vermeende 
nationale belang kon keren. 
Grote mogendheden voeren openlijk een 
verdelende politiek, die hun eigen machts
positie beschermt. Kleine landen streven 
die verdeeldheid meestal op meer diplo-
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matieke wijze na, ze zoeken posities waar
door hun zelfstandigheid door verschillen

de landen om verschillende redenen gere
specteerd wordt. Het kleine Zwitserland, 
diplomatiek en financieel centrum bij uit
stek, is er een bekend voorbeeld van. Ook 
de Nederlandse geschiedenis is er een van 
zulk zoeken naar evenwicht. Zelfs in het 
recente verleden zijn er merkwaardige 
momenten geweest, waarin de nationale 
diplomatie tegenover de NAVO Europeser 
was dan van wie ook, en tegenover de 
EEG Atlantischer dan alle Atlantische pau
sen bijeen. 
Nederland verbrak ook nooit de betrekkin
gen met China, terwijl het in de UNO wel 
weer de trouwste Amerikaanse vazal was. 
De ontwikkeling van de laatste vijftien 
jaren is er een geweest, waarin naast de 
twee 'supermachten' belangrijke mogend
heden (West-Duitsland, China, Japan) en 
regio's (Latijns-Amerika) een voortdurend 
herkenbaarder eigen geluid zijn gaan laten 
horen. In dat proces past het ontwaken 
van de oude Nederlandse instelling, om 
niet alles op één buitenlands-politieke 
kaart te zetten, zoals met name in de jaren 
van de koude oorlog het geval is geweest. 
In dit geval: niet op Reagans kruiswapen
kaart. 

Maar er werken ook meer directe factoren 
-hoewel die in meerdere of mindere mate 
weer met het voorgaande samenhangen. 
Een uiterst belangrijke is, dat de Nederlan
der er diep van overtuigd is geraakt dat wij 
een oorlog met kernwapens niet zullen 
overleven. We kunnen bijna allen lezen en 
schrijven en we hebben allen wel iets 
opgepikt van de deskundige verhalen en 
tekeningen, waaruit blijkt dat een enkele 
atoombom zoniet aan het bestaan van 
allen een einde zal maken, dan toch wel 
het leven van de voortbestaanden tot een 
niet te bevatten kwelling zal maken. 
De snelle opkomst van de vredesbeweging 
viel samen met de ontwikkeling van de 
gedachte in sommige, vooral Amerikaanse 
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kringen, dat een atoomoorlog wellicht tot 
Europa beperkt zou kunnen blijven. Het 
zou onze laatste zijn. 
Een Sowjet-blad schreef laatst in een be
schouwing over Nederland min of meer 
dreigend, dat een groot deel van ons land 
onder de Noordzee-waterspiegel ligt. Bij 
het bestaande bewustzijn is dat geen sterk 
dreigement. Als het zover zou komen is 
verdrinken nog ons zachtaardigste lot. 

On-sectarisch 

Maar er is nog een andere, eigentijdse 
factor die in overeenstern rn i ng met deze 
algemene, meer of minder bewust gekoes
terde overwegingen, aan de vredesbewe
ging zo'n uitzonderlijk aanzien geeft. Dat is 
haar volstrekt on-sectarische opzet. En dat 
mag wel in de krant, want er is waarschijn
lijk geen volk ter wereld dat zo goed is in 
secte-bouw als wij. Wij hebben meer 
godsdienstige richtingen met eigen kerken 
dan wie ook uit het blote hoofd zou kunnen 
opsommen. Wij hebben een parlement 
met zoveel politieke partijen als men ner
gens anders vindt. Het aantal omroepver
enigingen en zendgemachtigden in dit 
land loopt in de dubbele cijfers. Nederland 
heeft van alles in veelvoud. 
Het heeft dus ook veel vredesbewegingen, 
alswel partijen en maatschappelijke orga
nisaties met standpunten over de actuele 
politiek. Maar al die groeperingen zijn er in 
geslaagd, vaak met de nodige inspanning 
weliswaar, om over de voorhanden hekken 
en sloten te springen en elkaar te vinden 
op een enkel hoofddoel. 
De zaak is van het begin af ook zo opgezet. 
'Stop de neutronenbom', in belangrijke 
mate een communistisch initiatief, wilde 
geen rangen en standen waar het de deel
nemers betrof. 
De PPR deed als politieke partij meteen 
mee, andere keken katten uit bomen of 
uitten zelfs luidkeels hun wantrouwen. 
Maar de inzet werd zo alles-overheersend 
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dat die de bijna automatisch optredende 
argwaan kon overspoelen. 
Met name na de parlementsuitspraak werd 
het beraad, ook op Kamerniveau, steeds 
breder en uit dit geheel groeide al snel de 
beweging tegen de kruisraketten. 
Die kent een overkoepelend comité, waar
aan autonome organisaties en personen 
deelnemen en waarin ieder volstrekt vol
gens eigen verantwoordelijkheid spreekt. 
De beweging kent geen gezag-dragende 
woordvoerder; binnen het algemene raam 
van verweer tegen de kruisraketten en 
verweer tegen de kernbewapening in ge
heel Europa, is iedere deelnemer vrij in, en 
verantwoordelijk voor, de eigen positie-be

paling. 
Het effect van deze opzet is ver-dragend. 
Zo is het vredesverband het enige, waarin 
linkse partijen voluit samenwerken. Die 
partijen hebben namelijk alle in hun pro
gram dezelfde doelstelling opgenomen als 
die welke de beweging zich stelt. 
De samenwerking gaat ook over de grens 
van 'links' heen. De groep Scholten-Dijk
man, afgescheiden van het CDA. doet 
volledig mee. Maar ze gaat nog verder. 
Op bijeenkomsten tegen de kruisraketten 
spreken vooraanstaande leden van het 
CDA, die in alle opzichten trouwe onder
steuners zijn van de huidige regeringsco
alitie, maar die op dat ene punt een duide
lijke keus gemaakt hebben, hoe ook verder 
de besluiten van de regering zullen blijken 
uit te vallen. 

De kerken 

In belangrijke mate hangt dit optreden 
samen- of, als men wil, wordt het gedekt 
door het feit dat twee invloedrijke vredes
organisaties binnen de kerken, het IKV en 
Pax Christi, voluit aan de beweging deel
nemen, ja tot de belangrijkste dragers 
daarvan behoren. En daarmee komen we 
tot één van de opmerkelijkste elementen in 
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de Nederlandse vredesbeweging, dat van 
de kerken. 

In het algemeen hebben de kerken, maat
schappelijk gezien, tot aan de jaren zestig 
hier te lande geen erg baanbrekende rol 
gespeeld. In de verdeling van de wereld 
tussen communisten en niet-communisten, 
oftewel tussen Washington en Moskou, 
zoals de koude oorlog die produceerde, 
was hun oriëntatie eenzijdig anti-commu
nistisch. 
De doodenkele predikant die samen met 
communisten op één podium wilde staan 
kreeg het hard te verduren, de enkelen die 
zich aan geen van beide zijden wilden 
committeren werden aan de ene kant, de 
communistische, licht of zwaar gewan
trouwd en aan de andere kant voor com
munist uitgemaakt. 
De grote verandering kwam, als in zovele 
opzichten, tegen '60. Stal in was dood, 
Russische spoetniks cirkelden om de aarde 
en de grote mogendheden praatten weer 
met elkaar. 

Diep ingrijpend was het korte regiem van 
paus Johannes en het door hem bijeenge
roepen Vaticaans Concilie. Er gingen ramen 
open in de katholieke kerk en in Nederland 
werden ze ook tegenover elkaar opengezet: 
Het begon er duchtig te waaien. Twee 
verschijnselen gingen daarbij hand in 
hand: een sterke de-confessionalisering en 
het ontstaan van een zeer krachtige ver
nieuwingsstroming. Vanaf het midden van 
de jaren '60 liep de KVP snel in aanhang 
terug (reden waarom ze de ijverigste pro
pagandist van een nieuw te vormen, alge
meen CDA werd) en fuseerden vele katho
lieke organisaties met niet-katholieke die 
op hetzelfde terrein werkzaam waren. De 
alom verbreide katholieke sportclubs ver
dwenen als sneeuw voor de zon, de katho
lieke vakbonden fuseerden met NVV-bon
den of met protestantse. 
Binnen de protestantse kerken en de bijbe
horende organisaties had eenzelfde ont-
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wikkeling plaats, al was die minder specta
culair. Het protestantisme, met zijn vele 

kerken, is vanouds minder besloten ge
weest dan de katholieke eenheidskerk. Er 
was meer overgang van de ene kerk naar 
de andere, men was er minder exclusief. 
De radicalisering bleef daar vaker binnen 
het kerkelijke huis. Dat kwam onder meer 
tot uitdrukking door sterke beleidswijzigin
gen bij de Anti-Revolutionaire Partij. 

Vietnam en verder 

Een van de punten waarop deze ontwikke
ling zich het duidelijkst aftekende was dat 
van oorlog en vrede- en dan wel rond het 
alles-beheersende draaipunt daarbij in de 
jaren zestig, het Vietnam-conflict. 
Toen in Nederland het protest tegen de 
Amerikaanse politiek in Vietnam tot een 
ware massa-beweging werd, waarin de 
studenten van de Amsterdamse Vrije Uni
versiteit en van de Katholieke Universiteit 
van Nijmegen een grote rol speelden, kon 
de kerk daar niet buiten blijven. De kerkelijke 
vredesbeweging ging haar vleugels uit
slaan. 
Inmiddels, in de jaren '70, waren de voor
waarden er niet naar om deze ontwikkeling 
tot één van korte tijd te maken. 
Het confessionele partijleven bleef in be
roering, grote schokken als de oliecrisis en 
het besef van de milieu-vervuiling werkten 
door binnen de kerken en ook het vraagstuk 
van kernbewapening en kernenergie kreeg 
steeds meer mensen in zijn ban. Toen de 
anti-N-bom-explosie in Nederland los 
kwam was kerkelijk Nederland in belangrij
ke mate rijp voor actieve deelname. 
Het is de verdienste geweest van de niet
kerkelijke vredesactivisten, dat zij deze 
bereidheid onderkend hebben en geen 
partij-politieke opvattingen hebben laten 
afremmen, wat het vraagstuk van oorlog 
en vrede bijeenbracht. 
Overigens was, in het totaal van links, de 

192 

communistische opvatting in deze bepaald 
geen overbodige weelde. De neiging om 
zaken met de partijpolitieke maatstaf te 
meten was in kringen van de PvdA steeds 
veel sterker dan bij ons. 
Thans doet zich het opmerkelijke feit voor 

dat, hoewel sedert een aantal jaren sprake 
is van een maatschappelijk, en in het bij
zonder sociaal, offensief van rechts, dit op 
de kerkelijke deelname aan de vredesbe
weging vooralsnog geen invloed van bete
kenis heeft gehad. 
Sedert eind '77 regeert het CDA met de 
VVD- de ietwat karikaturaal aandoende 
periode van Van Agts tweede en derde 
kabinet daargelaten. Het is een periode 
van sterke sociale teruggang, van groe·len
de werkloosheid, verlaagde lonen en sala
rissen, voortdurende beperking van de 
uitkeringen en voorzieningen voor de be
volking. 
Ook in de buitenlandse politiek overheerst 
duidelijk het rechtse, NAVO-trouwe ele
ment. 
Maar de vredesbeweging zit zo diep, dat 
de kerk in deze ontwikkeling niet automa
tisch meegezogen wordt. 
In het afgelopen halve jaar hebben beurte
lings de RK bisschoppen, de hervormde en 
gereformeerde synodes en tenslotte nog 
eens de Raad van Kerken standpunten in 
het vraagstuk van de atoombewapening 
ingenomen die, hoe verschillend ook de 
woorden soms waren, gezien kon worden 
als een ondersteuning van de vredesbewe
ging. 
Dat waren allesbehalve gemakzuchtige 
verklaringen. Elk daarvan kwam tot stand 
in verdeelde lichamen, waarin het soms 
heet toeging. De reacties waren niet mals. 
leder van de colleges moest heftige aan
vallen verduren, vooral vanuit de politieke 
hoek. Binnen parochies en gemeenten 
woedt vaak een hevige strijd over deze 
uitspraken, met ook weer vaak de pastoor 
of voorganger als middelpunt van de con
troverse. Maar ondertussen hebben de 
verschillende kerkleidingen, wetend wat 
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het gevolg zou zijn, die uitspraken toch 
maar bewust willen doen. 

De RK-kerk 

Het meest opmerkelijke is daarbij wel de 
houding van de RK-kerk. In de samenstel
ling van het bisschoppelijk college is in 
zeer korte tijd een nogal drastische wijziging 
gekomen. De heer Simonis is aartsbisschop 
geworden, en in belangrijke bisdommen 
heeft een wijziging plaatsgevonden waar
door het algemene beeld er nu heel anders 
uitziet dan nog maar kort geleden. Het 
Vaticaan heeft bij alle benoemingen de 
eigen wil doorgezet die moeilijk anders 
gezien kon worden dan als een verrecht
sing. Desondanks echter heeft ook de RK
vertegenwoordiging in de Raad van Kerken 
zich uitgesproken tegen de plaatsing van 
kruisraketten- waarmee die vertegen
woordiging nog een stap verder gegaan is 
dan de gezamenlijke bisschoppen in hun 
schrijven van dit najaar meenden te moeten 
doen. 
Slechts een enkeling onder de bisschoppen 
heeft te kennen gegeven, dat hij dit stand
punt te veel van het goede vond. Als geheel 
hebben zij zich niet los gemaakt van wat 
hun vertegenwoordiging in de Raad heeft 
helpen besluiten. Of dit zo zal blijven op 
den duur is natuurlijk een andere kwestie. 
Op dit moment in ieder geval liggen de 
verhoudigen zo, dat ook het nieuwe bis
schoppencollege zich min of meer solidari
seert met de zeer vele gelovigen, die actief 
deelnemen aan de vredesbeweging. Hoe
velen dat er zijn bleek nog in de voorberei
ding van de Haagse manifestatie, toen in 
enkele dagbladen pagina-grote adverten
ties verschenen met eindeloze rijen namen 
van geestelijken, die opriepen om aan de 
vredesdemonstratie mee te doen. 
Waarschijnlijk moet men de conclusie 
trekken dat als het Vaticaan in de Neder
landse kerkprovincie nogal hardhandig 
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heeft ingegrepen, die ingreep bovenal een 
binnen-kerkelijk doel beoogt, een verstrak

king van leer en hiërarchie, en zich (nog) 
niet uitstrekt tot internationaal-politieke 
opstellingen- met name niet waar het de 
kwestie van de atoomoorlog betreft. 
Deze benadering lijkt vooralsnog ook niet 
vreemd aan het optreden van de paus zelf, 
zoals we dat tot nu toe hebben kunnen 
waarnemen. 

Uiteraard kan men de verschillende vraag
stukken uiteindelijk niet geheel los van 
elkaar zien en is het niet onmogelijk, dat 
een behoudende of zelfs reactionaire aan
pak van opvattingen binnen de kerk althans 
bij sommige gezagsdragers zullen samen
vallen met een sterker op de NAVO-politiek 
gerichte beoordeling van internationale 
vraagstukken. 
Maar vooralsnog is het een belangrijk 
gegeven, dat hier niet van een automatisme 
sprake is, dat als bijvoorbeeld linkse men
sen ën tegen kruisraketten, ën voor abortus
vrijheid zijn, dit niet vanzelfsprekend maakt 
dat anderen ook het omgekeerde in één 
pakket als opvatting koesteren. Gelovigen 
kunnen zelfs de lijn op een andere wijze 
doortrekken, en, in hun denkpatroon, het 
leven even fanatiek grootschalig als klein
schalig verdedigen. 

Het zal van grote betekenis zijn, hoe ook 
actuele beslissingen zullen vallen, dat het 
in diepe overtuigingen wortelende samen
gaan van mensen met geheel verschillende 
maatschappelijke visies, zoals we dat nu 
zien in de vredesbeweging, zorgvuldig 
behouden blijft en dat het niet door opper
vlakkig sectarisme van de ene of de andere 
kant wordt stukgemaakt. Een breed bond
genootschap als nu bestaat, kan bepalend 
zijn voor de toekomst- zowel van het 
eigen land als van andere. 

Marcus Bakker 
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In maart 1980 werden onder leiding van de FNV grote acties en stakingen gehouden 
tegen de rechtse regeringskoers. Deze beweging lag in het verlengde van de havenstaking 
van 1979 en groeide uit tot een van de massaalste stakingen van de naoorlogse periode. 
Toch lukte het niet om een ander beleid af te dwingen. 
De maart-acties vormden de aanleiding tot hevige twisten binnen de grootste vakcentrale 
en hebben achteraf gezien een tijdperk ingeleid van tegenstellingen tussen een aantal 
FNV-bonden. Het opvallendst is de koerswijziging van de Industriebond FNV geweest. 
Piet Vos, adviseur van het bestuur van die bond. ging als meest uitgesproken woord
voerder de discussie aan. 'Wij laten ons beleid niet bepalen op het Afrikaanderplein (de 
verzamelplaats van de havenstakers in 1979)', aldus Vos. 
In de vier jaar die sindsdien verlopen zijn heeft de Industriebond steeds duidelijker afstand 
genomen van de loonstrijd, de bond heeft koers gezet op industrieel herstel en zoekt 
om dit te realiseren het overleg met de grote industriële werkgevers. In een aantal andere 
bonden is juist sprake van een vergaande radicalisering. Dit komt ook tot uiting in de 
contacten met de radicaallinkse politieke partijen: bestuurders van de Voedingsbond 
en de ABOP onderhouden een goede communicatie met CPN en PSP. De Industriebond 
daarentegen, en ook de ABVA-KABO, proberen een nieuw type relatie op te bouwen 
met de PvdA. Zijn er nieuwe partijpolitieke verhoudingen aan het ontstaan in vakbonds
land? 

Een brede vakbeweging 
blijft ons streven 

Een aantal jaren geleden was het de ge
woonte dat de FNV namens de bonden 
uitspraken deed over allerhande zaken, die 
niet direct op de belangenbehartiging in 
één sector betrekking hadden. Tegenwoor-

' dig spreken de bonden zich zélf over een 
groot aantal kwesties uit. De bonden heb
ben zich op die manier geprofileerd in de 
belangrijkste actuele vraagstukken van 
links. 
Om de controversen binnen de FNV in een 
begrip te vangen wordt wel gesproken 
over een brede vakbeweging: een vakbe
weging die de belangenbehartiging in de 
eigen sector verbindt met solidariteit naar 
andere groepen toe en dus ook de samen
werking zoekt in akties. 
Dit levert een totaalbeeld op dat op dit 
moment weinig in beweging is. De Indu
striebond FNV doet steeds vaker uitspraken, 

waarbij de belangen van de eigen, werken
de leden vooropgesteld worden. De ABVA
KABO doet dit ook, of neemt helemaal 
geen standpunt in. Een aantal CNV-bonden 
(Industrie en Bouw) zetten zich scherp af 
tegen alle acties die géén betrekking heb
ben op de werknemers in de marktsector. 
Daarentegen fungeren de meeste kleinere 
FNV-bonden als het geweten van links: 
Voedingsbond, ABOP, Dienstenbond, 
Kunstenbond, Vrouwenbond, Politiebond, 
Vervoersbond hebben zin in actie en ver
klaren zich solidair met vredesstrijders, 
vrouwenbeweging, anti-fascisme en uitke
ringsgerechtigden. De Bouwbond en Druk 
en Papier zijn meestal terughoudend. 
Met deze indeling, hoewel zij globaal klopt, 
zijn er minstens drie problemen. Ten eerste 
wordt afgegaan op de standpuntbepaling 
in de hoofdbesturen; die zeggen uiteraard 
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niet alles over de ontwikkelingen binnen 
een bond: de Vervoersbond is bijvoorbeeld 
een erg verdeelde bond. Ten tweede gaat 
een links-rechts beoordeling van vakbon
den voorbij aan de specifieke ontwikkeling 
in een bedrijfstak. Ten derde gaat zo'n 
indeling een eigen leven leiden en is het 
gevaar aanwezig, dat we in Nederland 
toegroeien naar een nieuwe politieke split
sing in de arbeidersbeweging. De partijen 
van radicaal links kunnen dat niet gebrui
ken. 
In de jaren zeventig zijn koersveranderingen 
binnen de vakbeweging in gang gezet, die 
nog steeds doorwerken en die bij uitstek 

een progressieve ontwikkeling betekenden. 
Die ontwikkeling heeft ook positieve gevol
gen gehad binnen de sociaal-democratie. 
Het kan nut hebben om die ontwikkelingen 
nog eens op een rij te zetten. 

Door rechts wordt een grote druk op de 
vakbeweging en de PvdA gelegd, om af te 
rekenen met 'de droom' van de jaren zestig 
en zeventig. Terecht wordt gewezen op de 
noodzaak van herstel politiek: industrieel 
herstel en stimulering van de economie. 
Daarbij worden veel dingen die na 1945 
verworven zijn op de helling gezet en er 
worden complete sociale systemen en 
overlegmodellen uit de oude doos ge
haald. 
Het mag niet zover komen, dat de onder
nemersklasse op haar voorwaarden en in 
samenwerking met een enkele sterke man 
uit politiek en beweging de economie uit 
het slop haalt. Als die opzet slaagt zijn de 
keuzes voor de vakbonden erg smal. De 
vakbonden kunnen dan weer aan de over
legtafel gaan zitten, zoals kort na de oorlog: 
ze zullen dan moeten afzien van verderlig
gende aspiraties (maatschappelijke veran
dering) in ruil voor erkenning. In die situatie 
is de kans aanwezig, dat radicale bonden, 
die dit overlegmodel afwijzen, in de marge 
komen te staan. Zo is het uiteindelijk met 
de Eenheidsvakbeweging ook gegaan, om 
maar te zwijgen over het NAS. 
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Er zijn mensen in de PvdA-top, die nu 
pleiten voor een nieuw overlegmodel op 
sociaal-economisch terrein. Paul Kalma 
bijvoorbeeld, medewerker van de Wiardi 
Beekman Stichting, benadrukt al enkele 
jaren de noodzaak van een nieuw sociaal 
compromis van werkgevers, werknemers 
en overheid, daarbij verwijzend naar de 
jaren vijftig. Ik ben niet tegen sociale com
promissen, maar ik denk dat het er voor de 
vakbeweging om gaat, duidelijk vast te 
houden aan de verworvenheden uit de 
periode Groenevelt/Kok. Die verworvenhe
den liggen niet alleen in het vlak van loon 
en sociale zekerheid; ze liggen ook in het 
vlak van de zeggenschap, de vakbandsde
mocratie en in de verhouding tussen vak
bondswerk en politiek. 

De gewone man 

De Industriebond FNV, de bond die nu 
zo'n beetje het 'nieuwe realisme' binnen 
de vakbeweging vertegenwoordigt, speel
de kort geleden een enorm belangrijke rol 
in de vernieuwing van de vakbeweging. 
Vooral de periode '72-'74 (toen ging het 
nog om een afzonderlijke NVV en NKV
bond) is hoogst interessant. 
In 1974 verscheen 'Fijn is anders', een 
visieprogram van de IB-NVV. Deze vakbond 
had roerige jaren achter de rug. In 1972 
was zij ontstaan uit een fusie tussen een 
drietal NVV-bonden (metaal, textiel, fa
brieksarbeiders) en in datzelfde jaar gaf de 
bond leiding aan massale en langdurige 
stakingen in de metaal en aan de bedrijfs
bezetting van de Enka in Breda. In 1973 
kwam de bond in conflict met de toenmali
ge NVV-leiding: dit vormde de aanleiding 
voor het aftreden van NVV-voor7,itter Ter 
Heide. De Industriebond was ja rinlang de 
grootste en belangrijkste vakbond in Ne
derland. Ook na de fusie tussen de NVV en 
NKV-bonden bleef de nieuwe Industrie
bond het 'spraakmakende' deel van de 
Nederlandse vakbeweging. 
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In 'Fijn is anders' staan verschillende uit
gangspunten voor vernieuwing van de 
vakbeweging, die ook nu nog doorwerken 
en waar we nog wat aan hebben in crisistijd. 
In de eerste plaats is de toonzetting opval
lend: het gaat om de gewone arbeider, de 
loonslaaf zou je bijna zeggen. Maar de 
visie die eruit spreekt is heel erg solidair: 
solidair met de werkers in de derde wereld, 
aandacht voor milieu en energie. De Indu
striebonden hadden in die tijd een sfeer 
van arbeiderisme, maar heel duidelijk 
vanuit de overtuiging dat de arbeidersbe
weging met anderen kon samenwerken 
aan vernieuwing van de maatschappij. In 
die zin was de Industriebond een belangrij
ke inspiratiebron voor allerlei bewegingen 
en groepen: het vormingstheater, studen
ten, onderzoekers (en niet te vergeten voor 
actieve leden van andere vakbonden!). In 
de beste tijd kon je wel spreken van een 
culturele beweging, die directe contacten 
had met de man op de werkvloer. Dat 
werkte natuurlijk heel inspirerend ook naar 
de eigen leden toe. 
Wie op dit moment uitspraken leest van 
bandsideoloog Piet Vos moet wel schrik
ken. Vos legt óók voortdurend de nadruk 
op de 'gewone man', maar hij zet zich 
tegelijkertijd scherp af tegen alles wat zich 
zogenaamd tegen die gewone arbeider 
keert: de ambtenarij, de gestudeerden, de 
vergadercultuur bij links, de anti-industrie
cultuur. De ideologie van Piet Vos is van 
een bedenkelijk allooi. 
Ik denk dat vakbonden niks te winnen 
hebben van chauvinisme en dat het er 
juist op aankomt om met anderen samen 
te werken, zoals dat zich in de meeste 
andere bonden heeft ontwikkeld. Toch 
denk ik dat Vos bij een grote groep mensen 
succes heeft. Links heeft lange tijd weinig 
aandacht besteed aan industriële proble
men en aan technologie. 
Het moet mogelijk zijn voor vakbonden en 
linkse partijen om weer duidelijk naar 
voren te treden als vertegenwoordigers 
van arbeiders en mensen met economisch 
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zwakke posities. Maar waarom het groeps
denken van de industriearbeider niet rich
ten tegen rechts? 
Van de Industriebond FNV wordt wel ge
zegd dat zij zich exclusief richt op de blanke, 
geschoolde, mannelijke arbeider met een 
vaste arbeidsplaats. Dat zou een strategie 
kunnen zijn. Zo'n strategie is te kritiseren 
uit het oogpunt van solidariteit. Maar ik 
denk tegelijkertijd dat zo'n strategie niks 
oplevert, omdat het aantal werknemers 
met een goede arbeidspositie voortdurend 
daalt, zeker in de industrie. Een brede 
oriëntatie op belangenstrijd en brede sa
menhang tussen verschillende groepen 
werknemers en uitkeringsgerechtigden 
moet volgens mij het vakbandsconcept 
van de jaren tachtig blijven. 
De vakbeweging van het begin van de 
jaren zeventig is wel eens een emancipa
tiebeweging genoemd. Dat moet ze blij
ven. 

Vakbeweging en sociaal-democratische 
politiek 

Er was een tweede 'beginsel' waarmee de 
Industriebond tien jaar geleden de ver
nieuwing inluidde. "Wat de Industriebond 
NVV wil is een fundamentele verandering 
van de huidige kapitalistische maatschap
pij-structuur, ( ... ). De Industriebond NVV 
wil een socialistische samenleving op 
basis van arbeidsdemocratie, dat wil zeg
gen een samenleving die gekenmerkt 
wordt door een democratische besluitvor
ming op alle gebieden en alle niveau's." 
Dat was een mooie zinsnede in de brochure 
'Fijn is anders', maar er stond ook een niet 
mis te verstane praktijk achter, die van 
invloed geweest is op de verhoudingen 
anno 1984. De belangenstrijd van de indu
striearbeiders ging samen met een snelle 
ontwikkeling van het politieke denken 
binnen de vakbeweging. Dat was een heel 
andere inzet, dan die we gewend waren in 
de jaren vijftig en zestig, toen het aan KVP 
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en PvdA overgelaten werd om namens de 
arbeiders de politieke eisen te stellen en 
het tempo en de richting van maatschap
pelijke verandering te dicteren. Al serdert 
de nacht van Schmelzer, toen een rege
ringscoalitie van rooms-rood door de KVP 
werd opgeblazen, valt een ontwikkeling te 
bespeuren waarin de vakbeweging een 
onafhankelijker koers volgt ten opzichte 
van de arbeiderspartijen, die traditioneel 
met de vakbeweging verbonden zijn. 
Op die manier speelde de vakbeweging 
ook een rol in de ontzuiling van de Neder
landse politiek. Uiteindelijk tekende zich 
een nieuw organisatieverband af: NVV en 
NKV gingen samen, PvdA en KVP gingen 
gescheiden wegen. 
Maar de stichting van een nieuw vakver
bond FNV betekende nog niet vanzelfspre
kend een andere relatie met de PvdA. Er 
deed zich dan ook een spannende situatie 
voor, nadat in 1973 hét kabinet-Den Uyl 
werd gevormd. Op welke manier moesten 
de vakbonden dit kabinet steunen, zonder 
nu weer terug te vallen in de oude taakver
deling; vakbonden voor de economische 
belangen en de politieke partijen voor de 
maatschappijvernieuwing, of nog scherper 
geformuleerd: de vakbonden als instru
ment voor de coalitiepolitiek van de sociaal
democratie? 
Het is wel zeker dat de regering-Den Uyl 
geprobeerd heeft, de vakbeweging te 
binden aan een sociaal-economisch pro
gram, waarin de bonden opnieuw een 
ondergeschikte rol kregen opgelegd. Heel 
duidelijk kwam dit aan de orde in de FNV
nota Arbeidsvoorwaardenbeleid 1977, 
waarin onder andere de prijscompensatie 
op de helling werd gezet (dat was de zoge
naamde nota Kok en Spit). Dit beleidsvoor
stel, dat ook de steun had van de lndu
striebondsleiding, is vooral door leden en 
kaderleden van de Industriebond wegge
stemd, de prijscompensatie is toen in een 
stakingsactie grotendeels overeind geble
ven. 
In het algemeen kan men zeggen dat de 
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Industriebond NVV een heel actieve rol 
heeft gespeeld, om te voorkomen dat de 
federatievorming NVV-NKV zou uitlopen 
op een kleurloze, neutrale vakbeweging. Ik 
denk dat deze bond onder leiding van Arie 
Groenevelt dit ook kon doen, omdat er in 
die tijd een enorme radicalisering plaats 
vond in Rooms Katholieke kring. Deze had 
een grote doorwerking onder de industrie
arbeiders in het zuiden van het land. 

De verhouding PvdA-FNV is opnieuw in 
discussie. Er zijn enorme aanvaringen 
geweest tussen de kamerfractie PvdA en 
de vakbeweging, onder anderen rond de 
voorgestelde aantasting van het ziekengeld. 
Kennelijk is het zo, dat de PvdA heel moeilijk 
uit de voeten kan met de heel verschillende 
geluiden, die uit de vakbeweging worden 
vernomen. De verschillen binnen de vak
beweging wakkeren de verdeeldheid bin
nen de PvdA-top inzake de sociaal-econo
mische politiek aan, of in elk geval wordt 
het op deze manier moeilijker om tot één 
krachtig alternatief voor Lubbers te komen. 
Het is wel duidelijk dat dit geen rooskleurige 
situatie is. De enige manier om hier uit te 
komen is volgens mij een rechtstreeks 
debat tussen de sociaal-democratie en de 
verschillende stromingen in de vakbewe
ging. Het lijkt erop dat de PvdA de laatste 
tijd bezig is om stappen te zetten in de 
richting van de ABVA-KABO en de Indu
striebond FNV. 

Verbeteringen en intensivering van de 
contacten tussen de politici van links en de 
vakbeweging zijn op dit moment van heel 
groot belang. Ik ben ervan overtuigd dat 
de voortdurende speculatie op economisch 
herstel en op het vernieuwen van de be
drijven in de marktsector de bonden zal 
dwingen om een eigen koers uit te zetten. 
Er kan een grote spanning ontstaan tussen 
de belangenorganisaties in de verschillen
de bedrijfssectoren en als er ook maar iets 
van economisch herstel terecht komt, 
zullen de bonden zich toch mee laten trek
ken in de problemen van de sector. Dat zal 
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in de toekomst niet alleen voor de Indu
striebond gelden. 
Er is heel veel kritiek op de koers van de 
Industriebond van Dick Visser. Maar de 
onafhankelijke positie als vakbond ten 
opzichte van de politiek, die in een vroegere 
periode bevochten is, staat nog overeind. 
De ABVA-KABO en veel andere bonden 
hebben die opstelling overgenomen- en 
terecht. Ik denk dat de politiek van links 
alleen maar aan kracht kan winnen als ook 
de partijen zich openstellen voor de sector
problematiek, hoe controversieel de belan
gen ook liggen. Er zullen ongetwijfeld veel 
mensen zijn in de kringen van links, die 
met afgrijzen toezien, hoe de hoofdbesturen 
van Industrie- en ambtenarenbond een 
lobby voorbereiden naar de PvdA. Ik ben 
bang, dat als die 'lobby' er niet komt, er 
alleen maar een verdere verzwakking te 
verwachten is bij de Nederlandse sociaal
democraten op het gebied van de econo
mische politiek. 
Er zijn ook wel degelijk kansen die links 
móet benutten. De christen-democratische 
politiek is niet alleen heel erg verzwakt ten 
gevolge van de vredesstrijd, ook op sociaal
economiséh gebied is het CDA verzwakt. 
De verhoudingen met CNV, de NKV-vleugel 
in de FNV en met velerlei sociaal bewogen 
groepen in de kerk staan op een diepte
punt. 

De overlegeconomie 

Er is nog wel een derde reden om eens 
een vergelijking te maken tussen de Indu
striebond van 10 jaar geleden en die van 
nu. Het gaat dan om de waardering van 
het (centraal) overleg met werkgevers. De 
bond kon zich in 1969 tot 1975 beroepen 
op een positie van kracht in bijna alle be
drijfstakken waar men leden heeft. Boven
dien lagen er enorme conflicten in de 
industrie, over de bedrijfssluitingen en 
reorganisaties, over de inkomensverdeling, 
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over d6 werkomstandigheden en de zeg
genschap. In deze situatie weigerde de 
bond nog langer om zich medeverant
woordelijk te voelen voor de ontwikkeling 
van de economie. Dus, nadat de Neder
landse vakbeweging twintig jaar lang 
medewerking had gegeven aan alle moge
lijke besluiten en adviezen 'vanuit het 
bedrijfsleven' was er nu in elk geval één 
vakbondsbestuur dat afstand nam van dit 
type vakbondspolitiek. Dit was het begin 
van een officiële breuk in de overlegtraditie 
tussen vakbonden, werkgevers en over
heid. De gevolgen lagen op twee niveau's. 
In de eerste plaats was er vanaf dat moment 
vrijwel nooit meer eensgezindheid in de 
SER en in de Stichting van de Arbeid: het 
centraal overleg verloor dus zijn belang
rijkste functie. In de tweede plaats werd 
met de nieuwe koers de mogelijkheid 
geopend om op bedrijfsniveau conflicten 
uit te vechten en een sterke positie op de 
werkvloer op te bouwen. 
Nu is overleg voeren, onderhandelen, 
macht vormen voor een vakbond vooral 
een zaak van effectiviteit. Wat verwacht 
men er voor resultaat uit te halen en hoe 
verhoudt zich dit resultaat tot het lange-ter
mijn-doel? 
Het huidige bestuur van de Industriebond 
FNV verwacht weinig of geen resultaat van 
machtsvorming op niveau van het bedrijf: 
' ... het district Utrecht (critici van de huidige 
koers) ziet macht vanuit een situatie die al 
enige tientallen jaren achter ons ligt' heeft 
Dick Visser in de laatste bondsraad gezegd. 
Bovendien ziet de bondsleiding het indu
strieel herstel als de allesoverheersende 
voorwaarde voor belangenbehartiging van 
werkenden en uitkeringsgerechtigden. In 
het zojuist verschenen bandsdocument 
'Werken in de jaren tachtig' is dan ook een 
van de belangrijkste paragrafen aan het 
industriebeleid gewijd. 
Een vakbond die voor 'betere economische 
resultaten' in de bedrijfstak pleit moet het 
hebben van een harmonieuze en intensieve 
overlegverhouding met de grote werkge-
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vers. En dat is precies wat men aan het 
opbouwen is. 
Voor Dick Visser is macht van de vakbond 
in de huidige situatie: het inzetten van 
ideeën van de werknemers op het gebied 
van technologie, vakmanschap en arbeids
organisatie. 
De linkse organisaties en bewegingen zijn 
laat tot het inzicht gekomen dat zeggen
schap over de technologische en economi
sche ontwikkeling een voorwaarde is voor 
maatschappijvernieuwing. In brede kring 
is men het er nu over eens, dat er in Ne
derland een onnodig grove stagnatie ge
weest is in de jaren zeventig en steeds 
meer 'deskundigen' van linkse signatuur 
pleiten voor herwaardering van de markt
sector, omdat dit een voorwaarde zou zijn 
om überhaupt nog eisen te kunnen stellen. 
Volgens deze redenering laat men het aan 
het kapitalisme over, om zich te herstellen, 
in de hoop vervolgens weer verbeteringen 
te kunnen realiseren. 
Volgens mij heeft het weinig effect om op 
dit moment de beschuldigende en vergui
zende vinger naar de Industriebond op te 
heffen. Voornamelijk omdat dit niet helpt. 
Een vakbond is in Nederland contractpart
ner en is wel min of meer gedwongen om 
via loven en bieden tot aantrekkelijke rege
lingen voor de werknemers te komen. 
Principiële distantie zou de Industriebond 
in dit stadium alleen maar verder verzwak
ken. 
Ik vind het dus juist om op dit moment het 
sectoroverleg over werkgelegenheid en 
industriebeleid aan te gaan. De grote pijn 
zit hierin, dat de werkgevers, naar het 
grote voorbeeld van de commissie Wagner, 
vrijwel alleen geïnteresseerd zijn in ver
slechtering van de arbeidsvoorwaarden en 
sociale zekerheid. 
Een aantal werkgevers zijn wel geïnteres
seerd in ideeën en vernieuwing van de 
arbeidsorganisatie, maar ze letten daarbij 
vooral op die vormen welke de macht van 
de arbeider ondergraven. Ik denk dan aan 
de flexibilisering van de werktijden, de 
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arbeidscontracten, de ontscholing, de 
versoepeling van het ontslagrecht. Tegelij
kertijd leggen de werkgevers, ook naar het 
voorbeeld van Wagner, de nadruk op 
ideologische kwesties: vóór privatisering, 
particulier initiatief, individualisme, wég 
met de bureaucratische regels van de 
verzorgingsstaat (deregulering). 
De nieuwe koers van de Industriebond is 
niet onjuist omdat de bond het overleg 
aangaat en de bedrijfstak wil herstellen. 
Dick Visser en Piet Vos zitten verkeerd 
omdat ze zich laten gebruiken voor een 
ideologische beweging, die gericht is op 
restauratie van het kapitalisme uit de jaren 
vijftig. Zij zijn bereid om daartoe de vak
bandsidealen uit een belangrijke periode 
over boord te zetten. Maar dat is een on
haaibaai doel. De Nederlandse sociale 
structuur uit de periode 1945-1965 kon 
alleen maar bestaan door de gezagsge
trouwheid van een groot deel van de ar
beidersbevolking, door de verzuiling en de 
sociale controle, door het spook van het 
verleden met zijn werkloosheid en honger 
onder de arbeiders. Ook de sombere koude 
oorlogssituatie zal een rol gespeeld hebben, 
waardoor autoriteiten zoals Drees zich 
lange tijd konden handhaven. 
Het is wel degelijk belangrijk dat er een 
nieuwe interesse tot ontwikkeling komt bij 
links: een interesse waarbij vernieuwing 
van de technologie, vernieuwing van de 
bedrijven met klassebewustzijn verbonden 
wordt en strijd om de zeggenschap. De 
nog altijd sterke progressieve bewegingen 
moeten in staat zijn om in te spelen op de 
grote sociaal-economische problemen en 
tegelijkertijd om terugbuigen van de ver
nieuwingen uit de jaren zestig en zeventig 
te voorkomen. Een deel van de werkgevers 
verenigt zich in een ideologische strijd
die moet beantwoord worden! 

Ambtenaren 

De ambtenaren hebben een fantastische 
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stakingsactie gevoerd vorig jaar. Ze zijn 
erin geslaagd om een positie af te dwingen 
ten opzichte van een rechtse regering, die 
helemaal niet zo graag met een vakbond 
van overheidpersoneel aan tafel zit. Ze zijn 
er ook in geslaagd om de eenheid in hun 
bonden te bewaren en ongetwijfeld is met 
deze staking voorkomen, dat de ambtena
ren op grote afstand gezet worden voor de 
komende jaren. 
De grootste ambtenarenbond, ABVA-KA
BO, heeft op verschillende punten de wind 
in de zeilen. De bond kon profiteren van de 
revolutionaire werkgelegenheidsgroei bij 
de overheid: een sterke aanwas van jonge 
kaderleden uit bouw en industrie was 
hiervan het gevolg. De bond heeft ook 
kunnen profiteren van de vernieuwingsbe
weging in onderwijs, gezondheidszorg en 
andere maatschappelijke sectoren: ook 
hier hebben ze veel kader aan overgehou
den, met ervaring in acties op verschillend 
gebied. 
De bond is het grootst (verreweg) van alle 
overheidsbonden, is het grootst binnen de 
FNV en heeft nog voldoende groeimoge
lijkheden; want er zijn nog altijd beroeps
groepen met een lage organisatiegraad. In 
iedere ambtenarenactie valt weer op hoe
veel gevarieerdheid en vindingrijkheid er 
onder de ambtenaren schuilt. Dat betekent 
alles bij elkaar dat er heel veel mogelijkhe
den liggen op het gebied van de belangen
strijd en de maatschappijvernieuwing: wat 
kan een organisatie niet doen, waar ver
pleegkundigen, onderwijsmensen, de post. 
de energiesector, de brandweer, het open
baar vervoer enz. enz. in verenigd zijn?! 
Vanuit dit gezichtspunt is het verbazend 
dat juist de ABVA-KABO een vakbond is 
gebleven waarbinnen de nieuwe zakelijk
heid overheerst. De bondsleiding roept 
niet op tot vredesacties, stelt zich zeer 
terughoudend op in kwesties waar pro
gressieve mensen van buiten de vakbewe
ging mee bezig zijn. Het meest schokkend 
is nog wel, dat juist de ABVA-KABO op de 
rem trapt als het om de uitkeringen gaat: 
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dat geldt voor het oproepen tot strijd, 
maar dat geldt ook voor het scheppen van 
organisatorische voorzieningen voor strijd, 
argumentatie en publiciteit (deze zaken zijn 
misschien nog wel belangrijker dan het 
uitgeven van parolen). 
Is het misschien zo, dat de ABVA-KABO de 
uitdrukking vormt van een niet-geënga
geerde, niet-politieke vakbond, waar prag
matisch gedacht wordt en waar de zakelijke 
belangenstrijd voorrang krijgt boven ide
alen? 
Volgens mij wordt er in het hoofdbestuur 
van de bond inderdaad geprobeerd om 
afstand te houden ten opzichte van de 
talloze woelingen en controversen binnen 
links. Hier ligt het grote verschil met de 
Industriebond NVV uit de tijd van 'Fijn is 
anders'. Dat kan men overigens niet alleen 
beoordelen vanuit de ideologie, zoals het 
bondsbestuur die voor zichzelf kiest. Het is 
ook het tijdsbeeld, waarin de bloeitijd van 
de ambtenarenbond nu eenmaal valt. Het 
lijkt mij een moeilijke vraag voor een 
bondsbestuur, of men zich in een tijd van 
grote druk op de vakbeweging en grote 
verwarring bij links, dient te presenteren 
als een bij uitstek linkse bond. 
Het is mijn overtuiging dat de ABVA-KABO 
gedwongen zal worden om politieke keuzen 
te maken. Misschien niet zoals vakbonden 
onder leiding van Schelling of Groenevelt 
zich geprofileerd hebben. Maar de inter
nationale strategie van rechts en de pro
blemen in de overheidssector zullen de 
bond dwingen. Er zal nog heel wat inspiratie 
en radicalisering nodig zijn om én groot én 
machtig te blijven. 
In de eerste plaats zullen de overheidsbon
den een antwoord moeten geven op de 
beknotting van het stakingsrecht (Staakten 
de Industriebonden in 1973 niet tegen het 
zogenaamde Stheemanvonnis?). In de 
tweede plaats zal de opvatting over zeg
genschap moeten worden ingevuld en 
praktijk moeten krijgen. Praten met Rietkerk 
is vers één, maar de positie veroveren op 
niveau van lagere overheden en een opvat-
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ting ontwikkelen over democratisering van 
de overheidsbureaucratie is vers twee. Dit 
zullen de bonden niet cadeau krijgen, want 
juist hier werkt de deregulering tegen. In de 
derde plaats zullen de bonden hun inventi
viteit nodig hebben om gestalte te geven 
aan een nieuw type verzorgingsstaat. 
Grote conflicten worden uitgevochten om 
de kwaliteit van het bestaan voor de eco
nomisch achtergestelde delen van de 
bevolking: aan wat voor gezondheidszorg 
is behoefte en hoe is dit waar te maken
dat is bijvoorbeeld een belangrijke vraag. 
De ABVA-KABO is daar via verschillende 
invalshoeken bij betrokken. Op dit punt is 
de ervaring nodig van de mensen die 
voorop gelopen hebben in de acties bij 
Dennendal, het Maagdenhuis, de Bloe
menhovekliniek, enz., enz. 

Vrede en feminisme 

In de tweede helft van de jaren zeventig 
groeiden er nieuwe prioriteiten binnen de 
linkse beweging. Op economisch gebied 
werd de aandacht steeds meer verlegd 
naar de werkloosheid en later naar de 
sociale zekerheid bovendien. Binnen de 
vakbonden formeerden zich ledengroepen 
en actiecomités die zich met de situatie 
van werkloosheid bezig hielden. Het be
drijvenwerk werd niet minder belangrijk, 
maar het nam een minder exclusieve plaats 
in in de massastrijd. 
De vredesbeweging en de feministische 
beweging groeiden in diezelfde periode tot 
inspirerende verschijnselen. En op vak
bondsvergaderingen was dit natuurlijk wel 
te merken. 
Enkele kleinere FNV-bonden konden veel 
beter met de nieuwe situatie uit de voeten 
dan deIBen de ABVA-KABO. De ABOP 
had al in 1971-72 deelgenomen aan het 
onderwijsprotest en kon profiteren van de 
instroom vanuit de studentenbeweging en 
van de werkgelegenheidsgroei in de be
drijfstak. Een sterke groep feministische 
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ABOP-leden kon bereiken dat het vrou
wenwerk eerst in de bond zelf, later in de 
hele vakbeweging vernieuwd werd en 
versterkt. En ook in de oriëntatie van de 
FNV op de vredesstrijd speelde de ABOP 
een belangrijke rol. 
De Voedingsbond FNV wordt op dit mo
ment meestal omschreven als de meest 
radicale FNV-bond. Afgetreden voorzitter 
Cees Schelling en voorzitster Greetje Lubbi 
dragen daar veel aan bij in hun benadering 
van de rechtsorde (burgerlijke ongehoor
zaamheid) en hun bereidheid tot samen
werken met de CPN, PSP en PPR. Een heel 
bijzonder punt van de Voedingsbond is dat 
zij maar weinig strijdpunten ontleent aan 
de specifieke arbeidssituatie van hun le
den. 
De bond maakt nauwelijks onderscheid 
tussen werken en niet (betaald) werken: al 
jarenlang wordt opgetreden voor een 
basisinkomen voor iedereen; als eerste 
stelde de bond zich open voor werkloze 
schoolverlaters. Geen wonder dat de bond 
al vroeg aansluiting heeft gevonden bij de 
beweging van mensen zonder werk en bij 
delen van de vrouwenbeweging. Inhoude
lijk en gevoelsmatig staat de Voedingsbond 
FNV heel dicht bij de grote groepen arbei
dersi-sters die geen vaste, een slechte of 
helemaal geen baan hebben en bij het 
radicalisme van deze groep. 
Een vraag die niet uit kan blijven is: hoe 
zet een radicale vakbond haar elan om in 
macht en organisatie in de bedrijfstak 
waar ze voor staat? Dat ligt niet makkelijk 
in crisistijd. En wat heeft de bond in te 
brengen nu de grote economische machten 
zich voorbereiden op nieuwe economische 
initiatieven, onder oude sociale voorwaar
den? 

Radicaal links 

Communisten zijn geen toeschouwers in 
het vakbondsgebeuren. Ik ben lid van een 
politieke partij om vanuit een socialistische 
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visie kracht bij te zetten in acties en 
machtsvorming. Daarbij is het voortdurend 
werken aan en in de organisaties van de 
arbeidersklasse heel belangrijk. 
Dit betekent dat er geen keuze kan zijn 
tussen een linkse, brede of goeie vakbond 
óf een andere: we zullen het met de vak
bonden moeten doen die er nu zijn. De 
Dialoog van Driebergen en naar het zich 
laat aanzien ook de Doorbraakgroep heb
ben de contacten op niveau van kaderleden 
en besturen verbeterd. De CPN heeft voor 
elkaar gekregen dat er een eind gekomen 
is aan de ex-communicatie van de kant 
van de vakbondsleiding. Dat was nodig, 
anders zou die partij geen toekomst hebben 
gehad. 
Het is zorgelijk, dat de dialoog niet heeft 
kunnen voorkomen dat de FNV zelf steeds 
dieper gesplitst wordt. Ook politiek. Een 
deel praat liever met de partijen van klein 
links en de PvdA op haar beurt wil de 
contacten verbeteren met het andere vak
bandsdeeL De geschiedenis heeft geleerd, 
dat een gesplitste beweging vrijwel niet 
meer bijeen te brengen is, vooral als de 
scheiding organisatorisch én ideologisch 
is. In de vakbeweging zal men zich ook 
zorgen maken om dit probleem, maar wat 
doen de partijen van links? 
Ik ben ervan overtuigd dat er mogelijkheden 
zijn voor progressieve ontwikkelingen 
binnen de ABVA-KABO en de Industrie-
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bond. Maar de CPN zou zich grondig moe
ten beraden over de rol en de betekenis 
van de partij in de sectoren, waar die bon
den werken. Wij moeten ons niet beperken 
tot een dialoog op bestuursniveau. Wij 
moeten niet toelaten dat ideologische 
verschillen worden toegespitst op politieke 
profilering van vakbondsbesturen. En de 
CPN moet zich niet beperken tot de centrale 
thema's van overleg tussen vakbeweging 
en overheid, hoe actueel dat ook is. 
De gevolgen hiervan zijn namelijk, dat het 
sociaal-economische werk van de partij 
steeds oppervlakkiger wordt. 
Het is nodig dat linkse mensen gestimu
leerd worden om vakbondswerk te gaan 
doen. Ideologische verschillen moeten 
worden uitgediscussieerd aan de basis van 
de beweging en in een directe samenhang 
met de belangenstrijd. 
Hoe belangrijk feminisme, vrede en nieuwe 
bewegingen ook zijn, ze hebben onze 
aandacht weggetrokken van de economi
sche problemen en kaders weggezogen 
naar andere strijdterreinen. Dat ligt in de 
CPN niet anders dan in de PvdA. Dit kan 
nog hersteld worden: de vakbond is aller
minst een eiland en de economische reali
teit is indringend aanwezig in het hele 
maatschappelijke gebeuren. 

Kees Korevaar 
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Het huidige internationale schuldenprobleem kwam voor het eerst in het daglicht in 
1980. Polen kon toen niet meer aan zijn betalingsverplichtingen voldoen. Het gehele 
Oostblok werd toen door Westerse bankiers tot 'besmet gebied' verklaard. In de loop 
van 1982 verplaatste de aandacht van de bankiers zich naar Latijns-Amerika, waar zich 
momenteel de belangrijkste debiteur(schulden)landen bevinden. Brazilië, Mexico, Ar
gentinië en Venezuela hebben tezamen 40% van de totale bankschulden van ontwikke
lingslanden. Toen Mexico in augustus 1982 bekend maakte dat het niet langer in staat 
was aan zijn verplichtingen jegens buitenlandse banken te voldoen werd de ernst van 
de situatie en de omvang van het probleem pas echt duidelijk, althans voor het eerst 
voor de internationale bankiers bedreigend. 

Oorzaken en achtergronden 
van het schuldenprobleem 
van de Derde Wereld 

I. HISTORIE 

De oorzaken van de in de jaren zeventig 
ontstane en in de jaren tachtig aan de 
oppervlakte komende schuldproblemen 
van de ontwikkelingslanden moeten gro
tendeels gezocht worden in de veranderin
gen in de produktiestructuur in de wereld 
die zich vanaf het begin van de jaren zestig 
voltrokken. Ze hebben te maken met het 
voortdurend zoeken naar nieuwe winst
bronnen door het internationale kapitaal 
(multinationals en banken). 
Naast het aanmoedigen van bezuinigings
programma's en het drukken van de reële 
lonen in de Westerse industrielanden 
verplaatsten de multinationals een deel 
van hun produktie naar gebieden met 
(lage) loonkosten. In eerste instantie ging 
het om arbeidsintensieve produkten als 
textiel, schoenen en kleding, maar later 
volgden ook kapitaalintensieve industrieën 
als staal, auto's, scheepsbouw en petro
chemie, de vier sectoren die het meest te 
lijden kregen van de economische crisis in 
het Westen vanaf 1973. 

De verplaatsing leidde tot de opkomst van 
de zgn. Newly lndustrialised Countries 
(NIC's) in de Derde Wereld, waarbij we 
moeten denken aan landen als Zuid-Korea, 
Taiwan, Hang Kong, Brazilië, Argentinië, 
Mexico, Venezuela, en andere landen in 
Zuidoost-Azië en Latijns-Amerika. Naast 
het drukken van de kosten begon ook het 
vinden van nieuwe afzetmarkten een steeds 
belangrijker motief te worden voor het 
verplaatsen van de produktie. 
In tegenstelling tot de jaren zestig bepaal
den in de jaren zeventig niet de multinati
onals het beeld van de wereldeconomie, 
maar nam de financiële wereld (banken, 
internationale financiële instellingen als 
het IMF en de monetaire autoriteiten als 
Westerse regeringen en centrale banken) 
die rol over. 
Via de Eurodollarmarkt en andere inter
nationale geldmarkten nam de wereldgeld
hoeveelheid enorm toe, wat onder andere 
blijkt uit het feit dat de financiële reserves 
van de internationale banken zich in de 
jaren zeventig vertwaalfvoudigden. Voor al 
dit geld moest een winst-opleverende 
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aanwending worden gevonden en de 
opkomende industrielanden in de Derde 
Wereld leken daartoe uitstekende kansen 
te bieden. Een bijkomend voordeel van 
deze overheveling van gelden naar de 
ontwikkelingslanden leek het feit, dat daar
mee koopkracht geschapen werd, wat de 
afzetproblemen van de Westerse industrie
landen ten goede zou kunnen komen. De 
ervaring van de jaren zeventig en de uit
werking ervan in de jaren tachtig leert in 
elk geval dat de wereld(geld)economie 
maar in zeer geringe mate controleerbaar 
is, welke illusies sommige economen daar 
ook over mogen hebben. 
Uit het voorgaande mag niet worden afge
leid dat de rol van de multinationals in de 
wereldeconomie is uitgespeeld. Ze werden 
slecl":ts 'tijdelijk afgelost' door de inter
nationale financiële wereld, gedeeltelijk op 
grond van een aantal specifieke factoren 
(o.a. het ronddolen van de oliedollars). In 
feite gaat de invloed van multinationals 
veel verder dan alleen maar financiele 
relaties, omdat hun ingrijpen zich ook 
uitstrekt tot de produktie, handel en te 
ontwikkelen technologie van een land. Zo 
wordt geschat dat de multinationals ca. 
20% van de toegevoegde waarde op we
reld niveau voortbrengen en dat ze 40% 
van de wereldhandel beheersen. En wat 
de technologie betreft blijkt bijvoorbeeld in 
Nederland dat 80% van de onderzoeksuit
gaven van bedrijven door de vijf grootste 
ondernemingen in ons land gedaan wor
den. Elders zal dat iets anders liggen, maar 
nog altijd een zeer omvangrijk percentage 
betreffen. 

Recessie 

Vanaf de zogenaamde oliecrisis in 1973 
kenmerkt de economie van de Westerse 
industrielanden zich door langdurige re
cessies en korte oplevingen. Dat heeft 
natuurlijk ernstige gevolgen gehad voor de 
export van ontwikkelingslanden en voor 
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hun betalingsbalans. Vooral de ontwikke
lingslanden welke al een zekere mate van 
industrialisatie hebben bereikt (NIC's) 
werden erdoor getroffen. De situatie werd 
verergerd na de tweede 'oliecrisis' in 1979. 
De benaming 'oliecrisis' zou de suggestie 
kunnen wekken dat vooral de olieprijsstij
gingen in 1973 en 1979 de hardnekkige 
recessies in de wereldeconomie in het 
afgelopen decennium zouden veroorzaken. 
Hoewel deze prijsstijgingen de nodige 
economische problemen voor vele landen 
opriepen, zijn ze niet de enige noch de 
belangrijkste oorzaak van de economische 
crisisverschijnselen. 
De belangrijkste oorzaak van crises is, de 
overproduktie van kapitaal en goederen. 
De winstmogelijkheden voor de multinati
onals waren eind jaren zestig /begin jaren 
zeventig in de meeste industriële sectoren 
op de eigen Westerse thuismarkten zeer 
gering geworden. Ze zochten dus naar 
meer renderende aanwendingen voor hun 
kapitaal en vonden die in de militaire sector, 
in een vergrote afzet naar het Oostblok en 
naar de OPEC-landen (beide vanaf 1973) 
en in een grotere afzet van voornamelijk 
kapitaalgoederen (elektronica, staal, auto's, 
enz.) naar de NIC's. 
Na 1973 vielen de toename van de valuta 
(dollar) reserves van de OPEC-landen (als 
gevolg van de olieprijsstijging in 1973) en 
de toename van de valutareserves bij 
Westerse banken (een gevolg van de ge
ringe opnamecapaciteit van kapitaal van 
de op nationaal niveau opererende bedrij
ven) min of meer samen met toenemende 
tekorten op de betalingsbalansen van 
Oostblok- en ontwikkelingslanden. Wat lag 
dus meer voor de hand dan de overtollige 
dollars uit te lenen aan met name de NIC's 
en het Oostblok? Het gevolg was dat de 
buitenlandse schuld van het Oostblok 
steeg van$ 8 miljard in 1971 tot$ 80 miljard 
in 1981, terwijl de buitenlandse schuld van 
de ontwikkelingslanden steeg$ 100 miljard 
in 1971 tot ruim $ 500 miljard in 1981. 
Volgens het Brandt-Rapport is een finan· 
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ciële crisis ' ... het punt waarop de liquidi
teitsdwang van banken op zichzelf een 
kracht wordt in de recessie, welke zijn 
uitwerking heeft in de produktieve econo
mie.' Dat punt was in de tweede helft van 
de jaren zeventig nog niet bereikt, maar 
velen zijn van mening dat we het de laatste 
jaren dicht genaderd zijn. 
De recessie van 1979 begon in de VS en 
verbreidde zich daarna over de rest van de 
wereld. Eén van de gevolgen was dat de 
wereldhandel sterk afnam, wat nog ver
sterkt werd door een tot op heden toene
mend protectionisme in vele industrielan
den. Het volume van de wereldhandel lag 
in 1982 op het niveau van 1979, d.w.z. het 
is in drie jaar tijd niet toegenomen. De 
toename van het exportvolume van de 
ontwikkelingslanden (zonder de OPEC) 
werd steeds geringer. In 1979 steeg de 
export met 9,5%, in 1980 met 5,5% en in 
1981 met 4%. 

Ruilvoetverslechtering 

De opeenvolgende stijgingen van de olie
prijzen vanaf 1973 en de trendmatige daling 
van de prijzen van andere grondstoffen uit 
de niet-olieproducerende ontwikkelings
landen veroorzaakte bij de laatsten een 
aanzienlijke ruilvoetverslechtering, d.w.z. 
ze moesten steeds meer betalen voor hun 
importen en kregen steeds minder voor 
hun exporten. Daardoor namen de tekorten 
op hun betalingsbalansen toe en moest er 
geld geleend worden om deze tekorten te 
dekken. 
Het zijn dan ook met name de niet-oliepro
ducerende ontwikkelingslanden die aan
dringen op voortzetting van de Noord
Zuiddialoog om daar over hun hoge ener
gierekeningen en betalingsbalanstekorten 
te onderhandelen. Eén van hun eisen is 
dat de olieprijsstijgingen gematigd worden. 
Een andere eis is dat hun schuldenpro
bleem niet los gezien en behandeld wordt 
van de andere problemen (gedeeltelijk de 
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oorzaken van het schuldenprobleem) waar
mee ze geconfronteerd worden. Met name 
de rol van het IMF en de Wereldbank zou 
ook ter discussie moeten staan. Een stand
punt waar de Westerse landen falikant 
tegen zijn. 
De netto-rentebetalingen van de NIC's 
namen toe door de steeds hogere buiten
landse schulden en door een forse stijging 
van de reële rente. Hoe belangrijk dat 
laatste is blijkt als men weet dat een ren
testijging van gemiddeld 1% leidt tot een 
netto-stijging van de buitenlandse schuld 
van niet-olieproducerende ontwikkelings
landen van maar liefst ca. $ 2 miljard per 
jaar. 
De stijging van de reële dollarrente wordt 
grotendeels bepaald door het op inflatie
bestrijding gerichte strakke, monetaire 
beleid van de industrielanden (m.n. de 
VS). Voor de banken ontstaat het probleem 
dat ze in elk geval de rentebetalingen 
moeten zien terug te krijgen, omdat deze 
hun winstmarges bepalen. Vandaar de 
enorme paniek in de (m.n. Amerikaanse) 
bankwereld toen Argentinië in maart 1984 
meedeelde niet langer aan zijn renteterug
betalingsverplichtingen te kunnen en willen 
voldoen. Om dit risico te vermijden blijken 
de internationale banken bereid nieuwe 
leningen te verstrekken. 
Volgens de Wereldbank- die er zelf over 
denkt een commerciële dochterbank in het 
leven te roepen- kunnen ze dit ook doen, 
omdat de NIC's op langere termijn vol
doende kredietwaardig zijn om meer lenin
gen tegen commerciële voorwaarden op 
te nemen. 
Ook de koersstijging van de dollar in de 
afgelopen jaren heeft de buitenlandse 
schuld van m.n. de NIC's (grotendeels 
genoteerd in dollars) doen stijgen. Een 
koersstijging van de dollar met ca. 10% 
heeft hetzelfde effect als een rentestijging 
van 1%, d.w.z. het doet de netto-schuld 
van niet-olieproducerende ontwikkelings
landen eveneens met ca. $ 2 miljard toene
men. 
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De overheersende rol van de dollar in het 
internationale handels- en financierings
verkeer heeft een grote invloed op de rest 
van de wereld. Die overheersende rol blijkt 
uit de volgende feiten: ca. 70% van de 
deviezenreserves in de wereld bestaat uit 
dollars, ca. 55% van het internationale 
handelsverkeer wordt in dollars afgewik
keld en ca. 75% van de internationale kre
dietverlening door banken staat genoteerd 
in dollars. Het zal duidelijk zijn dat een 
rente- of koersstijging in de VS het fragiele 
schuldenherstructureringsproces in de 
ontwikkelingslanden enorm bemoeilijkt. 
Ook de onevenwichtige looptijdenstructuur 
van de enorme buitenlandse schuld van 
met name de NIC's heeft een belangrijke 
rol gespeeld. Onder invloed van een terug
houdende opstelling van het internationale 
bankwezen werd vanaf 1981 de looptijd 
van nieuw versterkte kredieten aanzienlijk 
verkort, waardoor een scheve structuur 
ontstond met een onevenwichtig hoog 
aandeel van kortlopende schulden. Eind 
1982 bestond bijna de helft van de totale 
bankschuld van ontwikkelings-en Oost
bloklanden (d.i. ca.$ 400 miljard) uit schuld 
met een résterende looptijd van één jaar of 
korter. 

Interne oorzaken 

Het is de toename van de overheidsbeste
dingen van m.n. de NIC's die de interne 
basis vormen voor het buitenlandse 
schuldprobleem van de ontwikkelingslan
den. De lage-inkomenslanden vallen buiten 
de financiële crisis, wat natuurlijk niet wil 
zeggen dat hun economische problemen 
geringer zijn. Hoewel dit artikel voorname
lijk de NIC's betreft is het toch goed hier 
één indicatie te geven van de problemen 
van de overige niet-olieproducerende ont
wikkelingslanden. 
Zo nam bijvoorbeeld de landbouwproduk
tie per hoofd van de bevolking in de zoge
naamde ACS-Ianden (Afrika en enkele 
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Caraïbische landen en landen in de Stille 
Oceaan) de laatste 10 jaar slechts met 
0,9% per jaar toe. De groei van de voedsel
produktie kon daarmee de bevolkingstoe
name niet bijhouden. 
Maar terug naar de NIC's. Volgens M.C. 
Peeters (ex-medewerker van de RABO
bank) in ESB van 11 april1984 hebben 
veel NIC's te lang gewacht met het invoeren 
van noodzakelijke maatregelen gericht op 
aanpassing aan de verslechterde, inter
nationale economische situatie. Daartoe 
werden ze in staat gesteld door de ruime 
beschikbaarheid van bankkredieten. Bo
vendien werden de schuldproblemen in 
m.n. Latijns-Amerika verzwaard door een 
omvangrijke particuliere kapitaalvlucht, 
veroorzaakt door kunstmatige, overge
waardeerde (te hoge) wisselkoersen en 
hoge rentestanden elders (m.n. in de VS). 
Hierdoor daalde het vertrouwen in de 
binnenlandse valuta's aanzienlijk. 
DeNIC'szijn in de loop der jaren veranderd 
van landen met een economische produk
tie-structuur gericht op import-substitutie 
naar een op de export gerichte structuur. 
De hiervoor noodzakelijke herstructurering 
(onder andere de opbouw van een andere 
infra-structuur met aanleg van havens, 
enz.) werd in de jaren zeventig en tachtig 
gefinancierd met bankleningen, waarbij 
het de bedoeling was deze terug te betalen 
uit de export-opbrengsten. O.a. de reeds 
genoemde recessies gooiden roet in het 
eten. 
Toch is de industriële betekenis van de 
NIC's in de wereldeconomie toegenomen. 
Enige cijfers (van de UNIDO) om dit te illu
streren: 
- het aandeel van de ontwikkelingslanden 
in de industriële produktie van de wereld 
nam toe van 7% van de toegevoegde waar
de in de jaren zestig tot 8,1% in 1975 en zal 
- naar schatting - in het jaar 2000 25% be
dragen; 
- ca. 70% van de industriële produktie 
van de Derde Wereld kwam in de periode 
1966-1975 uit ca. 10 landen, waarvan de 
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belangrijkste zijn: Brazilië, Mexico, Argenti
nië, Zuid-Korea en India; 
- het aandeel van de NIC's in het wereld
Bruto Nationaal Produkt steeg van 2,9% in 
1963 naar 4,5% in 1980; 
- het aandeel van de export in hun eigen 
Bruto Nationaal Produkt steeg van ca. 
14,6% in 1963 naar 21,1% in 1980. 
De ommezwaai in economische structuur 
van de NIC's in de richting van export-ge
leide groei werd voor een groot deel ver
oorzaakt door de vestiging van buitenland
se dochters van multinationals in die lan
den. De vraag naar internationale kredieten 
kwam dan ook in eerste instantie van hun 
kant en pas later van de kant van de over
heid van de NIC's. De investeringen van 
multinationals in de Derde Wereld namen 
tot het eind van de jaren zeventig nog 
voortdurend toe: in de periode 1960-1968 
met 7% per jaar, van 1968-1973 met 9,2% 
per jaar en van 1974-1978 met 19,4% per 
jaar. 
Dat er in de NIC's de afgelopen jaren
onder druk of minstens met steun van 
Westerse multinationals- overbesteding 
door de overheid heeft plaatsgevonden is 
bijvoorbeeld te zien in de recente geschie
denis van Mexico. De buitenlandse inves
teringen in Mexico verdubbelden in de 
periode 1976-1982 tot$ 10,8 miljard, waar
van 68% uit de VS kwam. 
Om de export-inkomsten te verhogen 
versoepelde Mexico de wetgeving voor 
buitenlandse investeerders. Ze mochten 
o.a. meerderheidsbelangen verwerven in 
Mexicaanse bedrijven in enkele sectoren. 
Ex-president Lopez Portillo gebruikte de 
toenmalige hoge prijs van de Mexicaanse 
olie (inmiddels sterk gedaald) om buiten
landse kredieten aan te trekken voor uit
breiding van de staatsoliemaatschappij, de 
modernisering van de staalindustrie, de 
aanleg van vier havens en verbetering van 
de toeristische infrastructuur. Maar ook 
werd het geld aangewend voor overwe
gend consumptieve bestedingen met de 
gebruikelijke corruptie. Later werd Lopez 
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gedwongen de Peso met 42% te devalueren 
en nationaliseerde hij de banken om de 
kapitaalvlucht te bestrijden. Een extra 
probleem is dat Mexico voor 60% van zijn 
buitenlandse handel afhankelijk is van de 
VS. Toen daar dan ook de recessie begon 
en de vruchten van de ambitieuze projecten 
van Lopez niet meer geplukt konden wor
den, stegen de buitenlandse schulden snel 
en Mexico was- na Polen - het eerste 
land dat in augustus 1982 moest aankondi
gen niet meer aan zijn buitenlandse beta
lingsverplichtingen te kunnen voldoen. 

11. FEITELIJKE SITUATIE 

De buitenlandse schuld van de ontwikke
lingslanden was eind 1983 opgelopen tot 
$ 810 miljard. Volgens berekeningen van 
de Wereldbank overtroffen de rente- en 
aflossingsverplichtingen op de middellange 
en langeschuld (looptijd van meer dan 
één jaar) van ontwikkelingslanden in 1983 
de kapitaalverstrekking met$ 11 miljard. 
Daarbij komt dan nog de rente op de kort
lopende schuld (looptijd van minder dan 
één jaar) en de aflossing daarvan, voorzo
ver deze niet wordt uitgesmeerd over 
langere tijd (geherstructureerd). Aangezien 
ongeveer 25% van de totale schuld van de 
debiteurlanden bestaat uit kortlopende 
schuld zal het duidelijk zijn dat een korte 
termijn-oplossing van de betalingspro
blemen kan worden gezocht in het uitsme
ren van de enorme bedragen aan kortlo
pende verplichtingen over een langere ter
mijn. 
In de jaren 1982 en 1983 werden door 
ongeveer 30 landen verzoeken om her
structurering van schulden gedaan. Vanuit 
een historisch oogpunt kan hier zonder 
overdrijving van een ware lawine gespro
ken worden, zowel wat betreft het aantal 
landen als wat betreft de omvang van de 
gevraagde herstructurering. Tot 1981 was 
met de verzoeken om uitstel van betaling 
nog slechts een bedrag van $ 1,5 miljard 
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gemoeid, in 1982 liep dat op tot$ 5 miljard 
en in 1983 ging het al om$ 60 miljard. 
Volgens de Wereldbank zal van de 27 
landen die in 1983 om herfinanciering van 
schulden vroegen de helft in 1984 weer 
aankloppen. 
Het merendeel van de totale buitenlandse 
schuld van de ontwikkelingslanden van 
$ 810 miljard is geconcentreerd bij de niet
olieproducerende ontwikkelingslanden. 
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worden opgebracht is opgelopen van $ 50 
miljard in 1978 tot$ 92 miljard in 1983, d.i. 

19,5% van de export-opbrengst van deze 
landen. 
Prof. Dr. F. van Dam (één van de directeuren 
van de Wereldbank) merkt op dat de Derde 
Wereld sinds 1982 meer aan rente en 
aflossing betaalt dan aan nieuwe leningen 
kan worden opgenomen. Dat is nog net 
verantwoord, zo stelt hij, omdat de ontwik-

Buitenlandse schulden van niet-olieproducerende ontwikkelingslanden 
(in miljarden dollars) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 
Totale uitstaande schuld 336 392 468 551 614 659 
waarvan5 grote landen (in~\,)·' 35%, 38% 39% 42% 42% 42% 
Schuld aan banken" 168 214 261 311 342 348 
waarvan 5 grote landen (in%) 44% 47% 51% 53% 54% 54°•o 
Jaarlijkse schuldenlaste 50 65 76 93 105 92 
Jaarlijkse schuldenlast in 
procenten van de export 
van goederen en diensten 19% 19% 17,5% 20% 23,5% 19,5% 

a. Argentinië, Brazilië, Chili, Mexico, Zuid-Korea 
b. exclusief belastingparadijzen 
c. exclusief aflossingen op kortlopende schulden en eventuele betalingsachterstanden 

Uit de tabel blijkt dat de totale uitstaande 
schuld van deze landen steeg van $ 336 
miljard in 1978 naar$ 659 miljard in 1983. 
Ruim de helft van dit bedrag($ 348 miljard) 
betreft schulden aan particuliere banken, 
de rest zijn schulden aan internationale 
financieringsinstellingen (IMF, Wereldbank, 
enz.), monetaire autoriteiten (centrale 
banken) en regeringen. Vijf landen- Ar
gentinië, Brazilië, Chili, Mexico en Zuid-Ko
rea- nemen 42% van de totale schuld en 
54% van de schuld aan de banken voor 
hun rekening. Voor alle NIC's tezamen 
komt men nog veel hoger uit. Het bedrag 
dat per jaar aan rente en aflossing moet 

kelingslanden in totaliteit nog een over
schot op de Lopende Rekening van de 
Betalingsbalans hebben. Vanwege de 
netto-kapitaaluitstroom van niet-olieprodu
cerende ontwikkelingslanden moeten 
echter wel de deviezenreserves worden 
aangesproken. Bovendien wordt het over
schot op de Lopende Rekening bereikt 
middels stringente import- en consumptie
beperkingen met alle gevolgen voor de 
bevolking vandien. 
M. P. C. Peeters constateert ook dat het 
gebrek aan internationale kredieten de 
niet-olieproducerende ontwikkelingslanden 
dwingt nog verder in te teren op hun inter-
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nationale reserves en de import nog verder 
te verminderen. Afgezien van de gevolgen 
hiervan voor de bevolking wijst hij ook op 
het gevaar van een te stringent terugge
drongen import voor het produktieve ver
mogen en de economische groei van het 

betrokken land. 
A. G. Frank geeft in een bijdrage aan een 
recente publikatie van de Evert Vermeer 
Stichting een opsomming van de debiteur
landen die niet aan hun rente- en aflos
singsverplichtingen konden voldoen. Het 
betrof o.a.: Polen, Argentinië, Mexico, 
Brazilië, Chili, Costa Rica, Cuba, Joego-Sla
vië, Nicaragua, Roemenië, Turkije, Zaïre, 
Zambia. Deze landen konden vaak alleen 
nog maar de rente op hun schuld (dus niet 
meer de aflossing) betalen. En die rente 
bedroeg soms al 50% van de exportop
brengst. 
Tenslotte komt ook Van Niekerk in het 
Financieel Dagblad van 5 april 1984 nog 
met enkele feiten die de ernst van de situatie 
i Ilustreren: 
- het bedrag van achterstallige betalingen 
van de ontwikkelingslanden is opgelopen 
tot$ 18 miljard; 
- de schuldenlast van deze landen is 
inmiddels opgelopen tot 32% van het 
BNP; 
- in Latijns-Amerika moet van elke met 
export verdiende gulden 48 cent worden 
afgedragen aan rente en aflossing. 
Eén van de middelen die van Westerse 
zijde gepropageerd wordt om het tekort 
aan internationale kredieten van met name 
de NIC's op te vangen is het opvoeren van 
de directe investeringen (lees: investerin
gen van multinationals) in deze landen. 
Deze blijken netto- dus met de kapitaal
vlucht vanuit de NIC's in de vorm van 
directe investeringen meegerekend- de 
laatste jaren maar nauwelijks te zijn toege
nomen. Tussen 1978 en 1983 bedroeg de 
netto-toename van directe investeringen in 
niet-olieproducerende ontwikkelingslanden 
ruim$ 7 miljard per jaar. In Latijns-Amerika 
daalden de directe investeringen in 1983 
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met 13%, nadat tot 1980 nog voortdurend 
stijgingen werden genoteerd. 
In absolute termen zijn de directe investe
ringen van Westerse multinationals in niet
olieproducerende ontwikkelingslanden wel 
gestegen. Ze worden voor 1984 op bruto 
(dus zonder kapitaalvlucht) ca.$ 20 miljard 
geschat en dat zou nominaal 13 maal en 
reëel (dus gecorrigeerd voor inflatie) zeven 
maal zoveel zijn als in 1974. Volgens een 
onderzoek van de zgn. 'Groep van Dertig' 
(een uit medewerkers en ex-medewerkers 
van centrale banken bestaande organisatie, 
waarvan uit Nederland o.a. Zijlstra en 
Witteveen deel uit maken) bij 52 bedrijven 
uit 12 landen zou 22% van deze bedrijven 
van plan zijn de investeringen in ontwikke
lingslanden op te voeren, 71% zou het 
huidige peil willen handhaven en 7% wil 
de investeringen verminderen. De Groep 
verwacht dat in de periode 1983 tot 1987 
de groei van de directe investeringen iets 
zal afvlakken. In 1984 zal ca. 1/3 van de 
particuliere geldstroom naar de Derde 
Wereld uit directe investeringen bestaan. 
Wat overigens lang niet voldoende is om 
de kapitaalstroom vanuit de ontwikkelings
landen te compenseren. 
Of dit onderzoek juist is (met name het 
cijfer van$ 20 miljard aan directe investe
ringen in 1984) kan betwijfeld worden. 
Volgens Van Niekerk daalde de toename 
van de bruto-directe investeringen in de 
Derde Wereld van$ 14 miljard in 1981 
naar$ 10 miljard in 1983, wat er overigens 
op duidt dat het vorig jaar een kapitaal
vlucht in de vorm van directe investeringen 
(dus in feite desinvesteringen) van $ 5 
miljard uit de Derde Wereld plaats vond. 
Netto bedroegen de directe investeringen 
narnelijk $ 5 miljard. 

Uitzicht op verbetering? 

Het tempo waarmee de schulden van de 
Derde Wereld groeien neemt wel af. Tussen 
1970 en 1982 steeg de schuld met 20% per 
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jaar, in 1982 was de stijging 11% en in 
1983 7%. De reden ligt vooral in de gerin
gere bereidheid van de banken om nog 
langer aan ontwikkelingslanden te lenen. 
Volgens de Inter Amerikaanse Ontwikke
lingsBank (IDB) liet de recessie in 1983 in 
Latijns-Amerika nog diepere sporen na 
dan in 1982. Het BNP daalde er met 3%, na 
in 1982 met 1,5% gedaald te zijn. De netto
kapitaalstroom naar Latijns-Amerika werd 
in 1982 gehalveerd en kwam in 1983 bijna 
geheel tot stilstand. 
Volgens deze ontwikkelingsbank maken de 
structurele aanpassingen en het lichte 
economische herstel in de industrielanden 
de situatie voor Latijns-Amerika wel iets 
rooskleuriger. Daartegenover staat de 
vrees dat het economisch herstel zich tot 
enkele Westerse industrielanden zal beper
ken en dat de hoge rentestand en de inflatie 
nog steeds een gevaar voor de investerin
gen betekenen. Daarnaast kan onder ande
re de hoge werkloosheid in de industrie
landen de drang naar protectionisme ver
hogen, wat een bedreiging voor de export 
van Latijns-Amerika betekent. En alleen 
via een herstel van de export kan Latijns
Amerika van het herstel van de economi
sche groei in de industrielanden profiteren. 
De binnenlandse consumptie in Latijns
Amerika lijkt in elk geval niet de motor om 
tot herstel te komen. Onder andere wegens 
de voorwaarden van het IMF is het 
inkomen per hoofd van de bevolking in 
Latijns-Amerika in 1983 met 6% gedaald 
(in 1982 reeds met 4%) en daarmee in een 
aantal landen teruggelopen tot het niveau 
van de jaren zestig. De werkloosheid is 
enorm toegenomen, terwijl sociale voor
zieningen nauwelijks bestaan. Ook de 
overheidsbestedingen werden op aandrang 
van het IMF drastisch beperkt. 

111. INTERNATIONALE BANKEN 

De netto-kapitaalstroom tussen ontwikke
lingslanden en particuliere bronnen (voor-
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namelijk bankkapitaal) vertoonde in 1983 
een negatief saldo van $ 11 miljard. Het 
ging om 102 landen die in 1983 voor$ 85 
miljard aan nieuwe kredieten kregen en 
$ 96 miljard moesten betalen aan rente en 
aflossing. Met name 13 NIC's waren ver
antwoordelijk voor het negatieve saldo. Zij 
leenden voor$ 46 miljard en moesten $ 67 
miljard terugbetalen. Met andere woorden 
de andere landen (89) hadden een positief 
saldo van$ 10 miljard. 
De bereidheid van de internationale banken 
om nog meer aan de ontwikkelingslanden 
te lenen is, volgens de Wereldbank, duide
lijk teruggelopen. Van Dam spreekt in dit 
verband van een dekapitalisering van de 
Derde Wereld, waaraan 'het particuliere 
bankwezen niet voldoende kan of wil 
doen .. .' 

De internationale bankaire kredietverlening 
daalde in totaal van $ 165 miljard in 1981 
tot$ 95 miljard in 1982. De verlening van 
bankkredieten aan de niet-olieproduceren
de ontwikkelingslanden nam af van $ 40 
miljard in 1981 tot$ 20 miljard in 1982 en 
bereikte in de eerste 9 maanden van 1983 
slechts$ 8,5 miljard. Vooral de bankkre
dietverlening aan Latijns-Amerika daalde 
met sprongen. De banken spreken van 
'onaanvaardbare kredietrisiko's'. 

De grote terugval in de bankkredietverle
ning aan ontwikkelingslanden, en met 
name aan Latijns-Amerika, trad zeer scherp 
naar voren na de Mexicaanse betalingseri
sis in augustus 1982. De nieuwe bankkre
dieten aan Latijns-Amerika daalden van 
$ 11,7 miljard in de eerste helft van 1982 
tot$ 6,3 miljard in de tweede helft, zodat 
men toen gerust van een eerste paniekre
actie van de banken kon spreken. In de 
eerste helft van 1983 trad enig herstel op 
met nieuwe kredieten ten bedrage van $ 
4,1 miljard. Dit waren echter overwegend 
zgn. 'onvrijwillige kredieten', samenhan
gend met de herstructurering van schulden. 
In het derde kwartaal van 1983 werd voor 
$ 1.7 miljard krediet aan de Latijns-Ameri-
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kaanse landen verstrekt, met name aan 
Mexico en Chili. 
De uitstaande vorderingen op ontwikke
lingslanden van de 9 grootste Amerikaanse 
banken stegen van $167 miljard in 1967 
tot$ 212 miljard in juni 1983. Het betreft 
hier voor een groot deel vorderingen op 
Latijns-Amerikaanse landen. Deze grote 
banken hebben vaak meer dan 150% van 
hun eigen vermogen uitgeleend. Banken 
als de Chase Manhattan en de Citibank 
zelfs het dubbele. De schrikreacties van 
met name de Amerikaanse banken na het 
in gebreke blijven van Mexico bij zijn te
rugbetaling in 1982 is dus wel begrijpelijk. 
De 'gold rush' uit de jaren zeventig was 
duidelijk ten einde. 
Men kan zich afvragen waarom de (Ameri
kaanse) banken zich de afgelopen 10 jaar 
zo roekeloos in wat, toch zeker achteraf, 
'avonturen' kan worden genoemd, gestort 
hebben. Van de immer zuinige en voor
zichtige bankiers wu men zoiets niet ver
wachten. 
Een drietal achterliggende factoren hebben 
met name rond en na 1973 een rol ge
speeld. Op de eerste plaats de hoge ren
testanden als gevolg van de grote tekorten 
op de Amerikaanse begroting, op de 
tweede plaats de overvloed aan oliedollars 
die voor een deel bij de banken neersloeg 
en tenslotte- het belangrijkste- de toene
mende integratie van de nationale econo
miën, veroorzaakt door de wereldwijde 
opzet van produktie-eenheden door multi
nationals, welke een enorme vraag naar 
internationale geldmiddelen in de vorm 
van leningen met zich mee bracht. 
Het gevolg was een grote groei van de 
deposito's (stortingen) bij de internationale 
banken vanaf 1973. Op een gegeven mo
ment overtroffen deze deposito's zelfs de 
buitenlandse valutareserves van de Cen
trale Banken. Vervolgens werd een groot 
deel van de deposito's via de internationale 
kredietmarkt- waarvan de Eurodollarmarkt 
de belangrijkste is- uitgezet in leningen 
aan multinationals en landen. Een groot 
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deel van deze leningen gingen naar de 
NIC's: opkomende economische machten 
die een veilige beleggingsmogelijkheid 
leken. Daarnaast namen ook de exportkre
dieten (doorgaans met een looptijd van 
minder dan één jaar) enorm toe, onder 
andere vanwege de overheidsgaranties 
van de kant van de exporterende landen. 

Paniek 

Toen Mexico in augustus 1982 uitstel van 
betaling vroeg realiseerden de banken zich 
met een schok dat het internationale schul
denprobleem het gevaar inhield van een 
ineenstorting van het Westerse bankwezen. 
Ook besefte men dat de liquiditeitsproble
men in de Derde Wereld het wegvallen 
van een belangrijke afzetmarkt betekende 
voor het Westerse bedrijfsleven. 
Voor de banken was en is vooral belangrijk 
dat de debiteurlanden aan hun rentever
plichtingen blijven voldoen. Juist hiervoor 
zijn echter vaak nieuwe bankkredieten 
nodig. Of deze en andere internationale 
kredieten verstrekt worden is, wat betreft 
de financiers, onder andere afhankelijk van 
de intern doorgevoerde aanpassingspro
cessen in een land. Processen die moeten 
leiden tot een aanzienlijke verbetering van 
de externe positie van de debiteurlanden. 
De animo van de banken voor algemene 
Betalingsbalansfinanciering aan overheden 
in het Oostblok en de Derde Wereld is de 
laatste jaren sterk geslonken. De banken 
keren weer terug naar waar ze in hun 
internationale kredietbedrijf mee begon
nen: handels- en projectfinanciering. Toch 
zullen bankkredieten wel een rol blijven 
spelen bij de financiering van structurele 
Betalingsbalanstekorten van m.n. de NIC's. 
Deze financiering zal wel meer in de pas 
lopen met de toename van het Eigen Ver
mogen van de banken. Dat betekent een 
vermindering van de bankkredieten, waar
mee de leningen aan ontwikkelingslanden 
meer van de internationale financieringsin-
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stellingen zullen moeten komen. Gezien de 
beperkte financiële mogelijkheden van 

deze instellingen zullen de ontwikkelings
landen volgens bankkringen ook andere 
bronnen moeten aanboren, onder andere 
directe buitenlandse investeringen en be
leggingen. 
Slechts ongeveer 25% van de buitenlandse 
uitzetting van het bankwezen heeft overi
gens betrekking op de ontwikkelings-en 
Oostbloklanden tezamen. Het internatio
nale kredietbedrijf van het Westerse bank
wezen is voor meer dan 60% gericht op de 
industrielanden en wordt niet rechtstreeks 
beïnvloed door het internationale schul
denprobleem. Bovendien lijkt er een trend
matige groei in de internationale krediet
verlening te bestaan die een weerspiegeling 
is van de nog steeds toenemende interna
tionalisatie van het bedrijfsleven en de 
voortgaande integratie van de internatio
nale financiële markten. De spectaculaire 
expansie van de internationale obligatie
markt in de afgelopen jaren geeft aan dat 
het internationale bankbedrijf nog volop in 
ontwikkeling is. 
De Amerikaanse banken zijn recentelijk 
nogal opgewonden geraakt door het geval 
Argentinië. Op het nippertje kon Argentinië 
-middels een ingewikkelde constructie
zijn achterstallige rente over het laatste 
kwartaal van 1983 betalen. De Amerikaanse 
bankiers voelen zich nu door Argentinië 
afgeperst, omdat het gebruik maakte van 
zijn relatieve machtspositie in de vorm van 
de vervaldatum van 31 maart 1984. En 
vanwege de zeer lage rente die Argentinië 
nu over de inderhaast afgesloten nieuwe 
lening moet betalen, t.w. 1/8 procentpunt 
boven de rente op de Londense kapitaal
markt. Alleen al voor die koppeling aan de 
Londense marktrente en niet aan de hogere 
Amerikaanse 'prime rate' bespaart 'Argen
tinië volgens de Amerikaanse banken, 
tientallen miljoenen guldens. 
Naar aanleiding van de reddingsoperatie 
rond Argentinië vrezen de Amerikanen dat 
andere Latijnsamerikaanse landen soort-
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gelijke regelingen zullen willen afsluiten of 
dat een debiteurenkartel van schuldenlan

den bij de banken gunstige uitstelregelin
gen zal kunnen afdwingen. Mexico heeft 
zich ook al in die zin uitgelaten. Het nam 
deel aan de Argentijnse reddingsoperatie, 
zo deelde het mee, om zo met andere 
landen een verenigd front te vormen om 
bij de banken soepeler voorwaarden af te 
dwingen voor de aflossing van schulden. 
Volgens Europese banken hebben de 
Amerikaanse banken dit soort ontwikkelin
gen in de hand gewerkt door de illusie te 
wekken dat de Argentijnse schulden terug
betaald kunnen worden zonder aanpassing 
aan de IMF-voorwaarden. 

Oplossingen van banken 

In het kader van de schuldonderhandelin
gen met debiteurlanden hebben de banken 
zgn. 'stuurgroepen' of 'adviescomités' 
opgericht. Deze onderhandelen namens de 
banken over herstructurering van schulden 
en over nieuwe bankleningen die daarvoor 
nodig zijn. 
Er zijn voorstellen gedaan om het verstrek
ken van nieuwe bankkredieten soepeler te 
laten verlopen, bijvoorbeeld via meer 
gezamenlijke financiering door banken of 
internationale beleggers (verzekerings
maatschappijen, pensioenfondsen) met 
IMF, Wereldbank en regionale ontwikke
lings-of financieringsinstellingen. Daarbii 
zou onder andere gebruik kunnen worden 
gemaakt van overheidsgaranties en sanc
ties bij het in gebreke blijven van de debi
teur. 
Witteveen pleit voor vergroting van de 
uitleenmogelijkheden van het IMF. Op dit 
laatste plan is onder andere kritiek gekomen 
dat het de verantwoordelijkheid voor het 
veroorzaken van schulden bij de banken 
wegneemt. 
Een in elk geval op korte termijn bruikbare 
oplossing zou zijn dat de banken met een 
lagere rente genoegen nemen. Sommige 
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bankkringen vinden dat daarmee het risico
lopen door de banken onvoldoende geho
noreerd wordt. Anderen beschouwen het 
als een noodzaak met als bijkomend voor
deel dat het het image van de banken 
opvijzelt. Om die redenen kreeg Mexico 
onlangs een nieuwe banklening met een 
rente die 3/4% lager ligt dan de normale 
rente. Overigens zou een rentedaling in de 
VS of een koersdaling van de dollar auto
matisch- zoals eerder aangetoond- veel 
meer soelaas bieden. 
Een andere reeks voorstellen uit bankkrin
gen heeft betrekking op het overdragen 
van de bankvordering op ontwikkelings
landen aan internationale financieringsin
stellingen. Dit zou dan moeten gebeuren 
beneden de boekwaarde van de vorderin
gen, omdat de banken in zekere zin hun 
risico's afkopen. De meeste banken zien 
niet veel in deze voorstellen. Ze brengen 
naar voren dat hiermee alle debiteurlanden 
op één hoop worden gegooid, terwijl de 
omstandigheden van de diverse landen 
zeer verschillend zijn. Het zou bovendien 
de prikkels tot herstel van de kredietwaar
digheid bij de debiteurlanden wegnemen. 
Tenslotte vinden de banken dat men niet 
van hen kan verwachten dat ze forse 
afschrijvingen- lees: verliezen- op hun 
buitenlandse vorderingen doen en tegelij
kertijd nieuwe kredieten aan dezelfde debi
teuren verstrekken. 
Het herstructureren van schulden is een 
tijdrovend proces. Dat komt door de vele 
soorten vorderingen, het grote aantal 
banken dat erbij betrokken is en de belan
gentegenstellingen tussen groepen ban
ken. De minste problemen rijzen bij de 
herstructurering van vervallende verplich
tingen op middellange- en langlopende 
schulden. Problematischer wordt het bij 
kortlopende schulden. Meestal moeten 
deze kortlopende verplichtingen bij een 
herstructurering in langlopende worden 
omgezet. Voor de banken levert dat extra 
kosten op en problemen met het op elkaar 
afstemmen van de looptijd van hun eigen 
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middelen en uitzettingen. Liever zien de 
banken dan ook het handhaven van be
staande depositolijnen en het verstrekken 
van nieuwe handelskredieten (met korte 
looptijd), mits aan de hieruit voortvloeiende 
verplichtingen kunnen worden voldaan. De 
debiteurlanden (o.a. Mexico en Brazilië) 
hebben een voorkeur voor het omzetten 
van kortlopende verplichtingen in langer 
lopende leningen. 
Het grootste probleem hebben de banken 
met het herstructureren van vervallende 
renteverplichtingen. De winstgevendheid 
van het bankbedrijf is namelijk afhankelijk 
van rentebetalingen. Indien deze niet bin
nen komen moeten er extra reserveringen 
en afschrijvingen gedaan worden, hetgeen 
vele banken ook gedaan hebben. 
In het algemeen zijn de banken slechts 
bereid geweest om de vervallende schuld 
van één jaar te herstructureren, zodat de 
herstructureringsonderhandelingen elk 
jaar opnieuw moeten plaats vinden. Peeters 
suggereert dat het beter zou zijn om de 
herstructurering te laten gelden voor de 
periode dat het debiteurland een met het 
IMF overeengekomen aanpassingsbeleid 
voert. Daarmee zou ook de druk op het 
uitvoeren van het aanpassingsprogramma 
toenemen. De looptijd van de herstructure
ring, en de daarin opgenomen aflossings
vrije periode, kan dan verlengd worden. In 
sommige gevallen is hiermee al een begin 
gemaakt. 
Momenteel hebben de debiteurlanden
alleen al om aan hun verplichtingen te 
kunnen voldoen- nog steeds nieuwe 
kredieten nodig. Voorlopig ziet het er na
melijk naar uit dat de meeste van hen met 
tekorten op hun Lopende Rekening gecon
fronteerd zullen blijven worden. De banken 
zouden graag zien dat deze nieuwe kredie
ten voornamelijk door IMF, Wereldbank, 
Westerse regeringen en regionale ontwik
kelingslanden verstrekt zouden worden. 
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IV. WESTERSE REGERINGEN 

De politiek van de Westerse regeringen 
met betrekking tot het schuldenprobleem 
van met name de NIC's loopt merendeels 
via het IMF, welke instelling ze in feite 
beheersen. Maar soms wordt er ook direct 
onderhandeld met de debiteurlanden en 
dat gebeurt dan via de zogenaamde 'Club 
van Parijs' of via de 'Bank for International 
Settlements' (BIS). Van de grootste debi
teuren- merendeels Latijnsamerikaanse 
landen -wordt geëist dat ze eerst een 
regeling treffen met de banken. De 'Club 
van Parijs' bestaat uit 11 grote industrie
landen die- min of meer op aanwijzing 
van het IMF- kredieten verstrekken als het 
internationale financieringsstelsel geacht 
wordt bedreigd te zijn. 
Na het manifest worden van het schulden
probleem in 1982 waren het in eerste in
stantie de BIS en enkele overheden van 
rijke industrielanden die te hulp schoten. 
Vlak daarna startten tussen de debiteurlan
den enerzijds en de banken, het IMF en 
Westerse regeringen aan de andere kant 
de onderhandelingen over het herstructu
reren van 'schulden, het verstrekken van 
nieuwe kredieten en soms over het verlen
gen van handelskredieten en schuldver
houdingen van banken onderling. Uit deze 
onderhandelingen ontwikkelde zich de 
zgn. para/Iele financiering, waarbij de 
kredietverlening door banken gekoppeld 
wordt aan de uitbetaling van IMF-gelden, 
m.a.w. aan de aanvaarding door het debi
teurland van de door het IMF gestelde 
aanpassingsvoorwaarden. 
Deze politiek wordt sindsdien stringent 
toegepast. Toen bijvoorbeeld Costa Rica 
zich kort geleden tot de BIS en de Ameri
kaanse regering wendde voor een kortlo
pende lening van$ 50 miljoen werd het 
land kortweg doorverwezen naar het IMF. 
En in april 1984 deelde de Amerikaanse 
regering aan Argentinië mede geen lenin
gen meer te verstrekken alvorens het land 
met het IMF tot overeenstemming is geko-
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men over een steunkrediet van $ 1 miljard. 
De VS stelden dat Argentinië economische 
aanpassingsmaatregelen moest treffen en 
dus de keiharde voorwaarden van het IMF 
moest overnemen. 
De Westerse industrielanden dringen er bij 
de banken op aan hun kredietlijnen met de 
Derde Wereld te handhaven om zo een 
financiële ramp te voorkomen. Van de kant 
van de banken wordt daartegenover een 
grotere financiële rol van de Westerse 
overheden geëist. Ook vanuit meer 'pro
gressieve hoek'- o.a. de Commissie Brandt 
in haar tweede rapport- wordt gepleit 
voor overname van bankkredieten door 
Westerse overheden, zij het dat de banken 
dan enig verlies zullen moeten accepteren. 
Pronk (momenteel tweede algemeen se
cretaris van de UNCTAD) kwam op de 
laatste jaarvergadering van de Nederland
se Vereniging van Staatshuishoudkunde in 
december 1983 hevig onder vuur te liggen 
toen hij daar het idee van een massale 
injectie met financiële middelen in ontwik
kelingslanden propageerde. Dit om hun 
afzetmogelijkheden en deviezenontvang
sten te vergroten. Pronk schatte dat de 
financieringsbehoefte van ontwikkelings
landen over 1984 en 1985 ca.$ 210 miljard 
zou bedragen (officiële UNCTAD-cijfers), 
waarvan$ 120 miljard op basis van regu
liere kapitaalstromen beschikbaar zou 
komen. Dat zou een gat van $ 90 miljard 
open laten en er zou -volgens Pronk
nog eens$ 50 miljard nodig zijn om de 
liquide reserves van de ontwikkelingslan
den te versterken. Tezamen dus$ 140 
miljard voor 1984 en 1985. Dit bedrag zou 
volgens hem niet alleen via bankkredieten 
en ontwikkelingshulp op te brengen zijn en 
dus de creatie van extra middelen door het 
IMF (SDR's) vereisen. Gebeurt dat niet, zei 
Pronk, dan zal de economische ineenstor
ting van enkele landen en honger en grote 
sociale onrust in de Derde Wereld niet te 
vermijden zijn. 
Zoals gezegd oogstte Pronk hiermee op 
deze jaarvergadering een golf van kritiek. 



Politiek en Cultuur 

Zijn ideeën zouden inflatiebevorderend zijn 
en de doodsteek voor de SDR's betekenen. 
Een meer steekhoudend kritiekpunt was 
dat over SDR's marktrente (het gewogen 
gemiddelde van de rente in de VS, West
Duitsland, Japan, Engeland en Frankrijk) 
moet worden betaald, zodat de extra ver
strekking ervan geen oplossing voor het 
schuldenprobleem op langere termijn zou 
betekenen. Overigens dient hierbij te wor
den aangetekend dat de gewogen SDR-ren
te lager ligt dan de Amerikaanse marktrente 
(de hoogste in de wereld) die over het 
merendeel van de buitenlandse schuld 
betaald moet worden. 
Pronk had ook gesteld dat er in de meeste 
ontwikkelingslanden reeds zoveel aanpas
sing had plaats gevonden dat verdere 
maatregelen onverantwoord zouden zijn. 
De vele banklieden op de jaarvergadering 
waren het daar uiteraard niet mee eens. Zij 
stelden dat verdere aanpassing- en dus 
een 'vertrouwenwekkend' binnenlands 
beleid van de ontwikkelingslanden- het 
vluchtkapitaal zou doen terugkeren. Ten
slotte vond men dat Pronk (en de UNCTAD) 
de financieringsbehoefte van de ontwikke
lingslanden voor de komende twee jaar te 
hoog inschatte, omdat geen rekening 
gehouden was met de reeds tot stand 
gekomen herstructurering van schuld. Op 
zichzelf al een financieringsbron, zo stelde 
men. 

V. HETIMF 

Het zal na het voorgaande duidelijk zijn dat 
het IMF in de schuldenproblematiek van 
m.n. de NIC's een centrale positie inneemt. 
Een rol die het niet alleen voor zichzelf 
heeft opgeëist, maar die het ook door de 
Westerse regeringen en banken opgedron
gen heeft gekregen. Het IMF voert een 
politiek die ernstige gevolgen heeft voor 
de bevolking in de schuldenlanden en die 
dan ook vanuit die hoek allerwegen verzet 
oproept. Ook van de kant van rechtse 

215 

regeringen van deNIC'sdie sociale onrust 
vrezen. Recentelijk kwam dat zeer duidelijk 
in de Dominicaanse Republiek tot uiting. 
Daarbij komt dat de ontwikkelingslanden 
over de politiek van het IMF niets te zeggen 
hebben. De stemverhoudingen worden er 
bepaald door kapitaalinbreng en dus maken 
de Westerse industrielanden- met voorop 
de VS- er de dienst uit. Democratisering 
van organen als het IMF is dan ook één 
van de voornaamste eisen van de ontwik
kelingslanden in de diverse onderhande
lingen op wereldniveau. 

Functie 

Oorspronkelijk werd het IMF opgericht om 
de wisselkoersen op peil te houden. Later 
kwam daar de zorg voor evenwichtige 
betalingsbalansen bij. Nu heeft het ook de 
schuldenproblematiek van de ontwikke
lingslanden en de redding van de inter
nationale banken onder zijn hoede. 
In de jaren zeventig nadat 'Bretton Woods' 
(een stelsel van vaste wisselkoersen rond 
de Amerikaanse dollar) ten onder was 
gegaan, breidde het aantal IMF-steunope
raties zich sterk uit. De eerste functie van 
het IMF- het stabiliseren van wisselkoersen 
- kwam met het verdwijnen van 'Bretton 
Woods' te vervallen. Het IMF is daarmee 
steeds meer een hulpverlenende, in plaats 
van een monetaire autoriteit geworden. 
De voorstanders van deze lijn (en kennelijk 
momenteel de meerderheid binnen en 
rond het IMF) stellen dat dat I'T'aar goed is 
ook, want anders zouden de ontwikke
lingslanden momenteel hun toevlucht 
nemen tot extreme vormen van protecti
onisme, deviezencontroles en andere 
afwentelingsmaatregelen. Bovendien, zo 
stellen zij, wordt met de IMF-hulp koop
kracht in de Derde Wereld geschapen, wat 
de export van de Westerse industrielanden 
ten goede komt. En het IMF zou- beter 
dan particuliere kapitaalverschaffers-in 
staat zijn om economische beleidsbeslis-
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singen te eisen en daaraan sancties te 
verbinden. Het IMF kan voorwaarden stel
len die geen enkele regering van een parti
culiere bankier zou accepteren. Tenslotte 
zou het IMF de meest geëigende instantie 
zijn om de lokale economie van een land 
door te lichten, de juiste diagnose te stellen 
en de kuur te bepalen. 
Het verweer tegen deze redenering uit 
Westerse regerings-en bankkringen klinkt 
zwak. De critici van de huidige IMF-lijn 
vinden dat het IMF eventueel sancties kan 
stellen, maar daarmee toch nog niet als 
kapitaalverschaffer hoeft op te treden. En 
wat betreft het doorlichten, enz. van locale 
economieën zouden banken dat op micro
niveau beter kunnen. Eén van deze critici, 
de Westduitse econoom Vaubel, vindt dat 
het IMF zijn geloofwaardigheid geen kracht 
bij mag zetten met geld van de Westerse 
belastingbetaler. En de welbekende Milton 
Friedman ziet geen enkele aanleiding waar
om het IMF de Derde Wereld zou subsi
diëren. Dat verstoort alleen maar de heilza
me marktkrachten. Het is geredeneerd 
vanuit de logica van het voortbestaan van 
het kapitalisme op wereldschaal maar 
gelukkig dat er verstandiger (maar overi
gens niet minder cynische) economen dan 
Friedman zijn. 

Het IMF en het schuldenprobleem 

In de jaren 1973-1979 werd het IMF door 
de omvangrijke Jeanactiviteit van de inter
nationale banken in de schaduw gesteld. 
De meeste ontwikkelingslanden gaven de 
voorkeur aan bankkredieten boven IMF-le
ningen, omdat ze daarmee aan de strenge 
IMF-voorwaarden ontkwamen. Vanaf 1980 
is daar verandering in gekomen. Sindsdien 
treedt het Fonds met zijn voorwaardelijke 
leningen op als katalysator voor nieuwe 
bankleningen en de herstructurering van 
oude. Vooral in 1982 en 1983 nam het 
beroep m.n. van de kant van de NIC's op 
de steunverleningen van het IMF ('stand-
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by'kredieten) sterk toe. Eind 1983 liepen er 
dientengevolge 43 aanpassingsprogram
ma's, waarmee f 70 miljard gemoeid was. 
In 1983 bedroeg de kredietverlening van 
het IMF ca. f 38 miljard, bijna 70% meer 
dan in 1982. 
De toename in leenactiviteit van het IMF 
legde een zwaar beslag op de middelen 
waarover het Fonds beschikt. Daarom 
werden een aantal maatregelen getroffen, 
zoals een quotaverhoging door de lidstaten 
met ca. 50%. Van deze quotaverhoging 
bestaat echter slechts de helft (ca. f 45 
miljard) uit voor het IMF bruikbare valuta's. 
Bovendien bleek het Amerikaanse Congres 
maar moeilijk akkoord te kunnen gaan met 
deze quotaverhoging, waardoor het pas 
vanaf eind 1983 effectief is. Intussen was 
de liquiditeitspositie van het IMF (de ver
houding tussen netto-beschikbare midde
len en direct opvraagbare verplichtingen) 
gedaald tot ca. 20%. Dankzij de quotaver
hoging stijgt deze verhouding weer tot ca. 
60%. 
Daarnaast verhoogde de 'Club van Parijs' 
zijn middelen, welke eventueel ook via het 
IMF besteed kunnen worden, zoals we 
zagen. Tezamen met bilaterale middelen 
(besloten in overeenkomsten tussen twee 
landen) komt het op ca. f 55 miljard. In 
totaal kan dus in de komende jaren via het 
IMF voor ca. f 100 miljard kredieten aan 
ontwikkelingslanden verstrekt worden. 
Naast het IMF heeft ook de Wereldbank 
haar middelen de laatste jaren sterk uitge
breid. In 1983 leende de Wereldbank (en 
haar dochterorganisaties) voor ca. f 45 
miljard uit. Ook hier zien we een steeds 
meer gezamenlijk optrekken met particu
liere banken. De Wereldbank begon ook 
een speciaal actieprogramma voor ontwik
kelingslanden in ongunstige externe om
standigheden (merendeels NIC's). 
Het International Development Agency 
(IDA)- een dochter van de Wereldbank die 
leningen aan de armste ontwikkelingslan
den verstrekt- verkeert al geruime tijd in 
ernstige geldnood. De reden is het Ameri-
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kaanse besluit om te korten op de bijdrage 
aan het IDA. Daardoor heeft deze instelling 
niet de voorziene ca. 1 35 miljard beschik
baar (voor de periode 1985-1987). maar 
slechts ca. 1 25 miljard. 

Kritiek op het IMF 

Zowel op de individuele overeenkomsten 
die landen met het IMF moeten afsluiten 
als op het totale functioneren van het IMF 
bestaat veel kritiek. Wat betreft het functi
oneren van het IMF bestaat er zowel kritiek 
op het feit dat het IMF van zijn oorspronke
lijke functie is afgeweken (zie hiervoor) als 
op het IMF-beleid t.a.v. de schuldenproble
matiek en met name de gevolgen van dit 
beleid. We zullen op dit punt wat nader in
gaan. 
Het IMF en de Wereldbank stellen dat 
dankzij de- meestal via hen- getroffen 
schuldenregelingen een financiële wereld
crisis werd afgewenteld. Daar vallen de 
nodige vraagtekens bij te plaatsen als men 
zich realiseert dat van de totale buitenland
se schuld van de Derde Wereld van $ 810 
miljard in 1987 ca. 65% moet zijn terugbe
taald. 
Ook bij het bekende IMF-recept van sane
ringen en bestedingsbeperkingen vallen 
de nodige vraagtekens te plaatsen. Het 
IMF-pakket werkt altijd deflatoir en veroor
zaakt daarmee sociaal-politieke problemen 
als hoge werkloosheid, verlaging van de 
overheidsbestedingen en een terugval van 
het inkomen per hoofd van de bevolking. 
En dat leidt regelmatig tot sociale onrust in 
de betreffende landen (zie de Dominicaanse 
Republiek als meest recente voorbeeld). 
Ook 'rechts' ziet dit met zorg gebeuren. Zo 
voorspelt een artikel in de International 
Herald Tribune van 29 Januari 1984 tal van 
politieke crises in Latijns-Amerika als een 
nieuwe schuldencrisis zich aandient. En 
dat niet, zo stelt de Herald, ondanks maar 
juist dankzij de 'IMF-steun'. Arbeiders, 
kleine zakenlieden en de opkomende mid-
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denklasse zullen, zo stelt het blad, de rege
ringen tot onorthodoxe- en onverantwoor
de oplossingen dwingen die een breuk 
met het IMF en desnoods met het Westen 
zullen betekenen. 
Er is ook veel kritiek op het handelspolitieke 
concept van het IMF, t.w. minder import 
en meer export. Dat moet dan deviezen 
opleveren waarmee aan de schuldverplich
tingen zou kunnen worden voldaan. Men 
vergeet echter dat de vermindering van de 
import door meerdere landen een beper
king van de export van andere landen 
betekent. Zo ging het dicht gooien van de 
markten van Argentinië en Mexico bijvoor
beeld ten koste van de exportdeviezen van 
Brazilië, waar daaropvolgend ook de gren
zen dicht gingen. Vaak wordt het IMF dan 
ook als 'aanjager van de recessie' geken
schetst. Vanwege de toenemende onder
linge afhankelijkheid in de wereldeconomie 
merken ook de rijke landen de gevolgen 
van het IMF-recept. Jacques de Ja Rosière 
(President van het IMFJ weerlegt deze 
kritiek met de volgende woorden: 'Hoe 
kunnen we ooit herstel bereiken langs 
dezelfde weg die ons eerder in het moeras 
heeft geleid? De middelen die het IMF 
aandraagt zijn trouwens te beperkt en 
tijdelijk van aard om de wereldeconomie 
met een anti-cyclische injectie weer op de 
been te krijgen.' (FD 5-4-1984). Het gaat 
echter niet alleen om IMF-middelen, zoals 
we zagen, omdat ook de Westerse regerin
gen en -banken op de koers van het IMF va
ren. 

Vl. OPLOSSINGEN OP LANGERE TERMIJN 

De tot nu toe door het IMF, de banken en 
de Westerse regering bedachte 'oplossin
gen' voor het schuldenprobleem van de 
ontwikkelingslanden dragen alle een korte 
termijn- en vaak ad hoc karakter met, zoals 
we zagen, diepingrijpende gevolgen voor 
de schuldenlanden. Zo betreffen de her
structureringen van schulden vaak een 
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periode van slechts één jaar. De echte 
permanente oplossingen voor de ontwik
kelingslanden liggen niet zozeer in de 
financiële maar meer in de reële sfeer, 
hoewel de ontwikkelingslanden terecht 
meer macht eisen over internationale 
financieringsinstellingen als het IMF. 
Een herstel van enigszins normale krediet
relaties in de wereldeconomie wordt in 
overheersende mate bepaald door, in elk 
geval voor de ontwikkelingslanden, externe 
factoren als het herstel van de economische 
groei in de industrielanden, een verdere 
rentedaling, stabiele olieprijzen en minder 
protectionisme in de wereldhandel. Het 
conjunctuurherstel in de VS in 1983, waar
van de effecten zich nu ook in West-Europa 
doen gevoelen, bracht de OESO kort gele
den tot een hogere dan oorspronkelijke 
inschatting van de economische groei in 
1984 namelijk 3,75%. Een economische 
groei in de industrielanden van 3% per jaar 
(over enkele jaren) wordt noodzakelijk 
geacht voor het oplossen van de schulden
problematiek. Dat wordt dus in 1984 wel 
gehaald. Zet dit herstel zich de jaren daarop 
echter niet door- en daar heeft het alle 
schijn van- dan rijst de vraag of de jaarlijkse 
reddingsoperaties (herstructureringen van 
schulden) voortgezet kunnen worden. Het 
vertrouwen in het bankwezen zal dan afne
men en de aanpassingslasten voor de 
debiteurlanden te zwaar worden. 
Voor een permanent herstel in de ontwik
kelingslanden moeten- volgens de We
reldbank- hun exportopbrengsten sneller 
groeien dan hun rente- en aflossingsver
plichtingen. Ook de Wereldbank schat de 
economische groei in de industrielanden 
voor 1984 op meer dan 3,5%. De bank 
wijst er echter op dat de groei van de we
reldhandel- in tegenstelling tot eerdere 
herstelperioden-weinig meer zal bedra
gen. De reden daarvan is dat een groot 
aantal ontwikkelingslanden- vooral op 
aandrang van het IMF- een restrictief 
beleid moet voeren, wat met name ongun
stig is voor de onderlinge handel tussen 
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de ontwikkelingslanden. Het vergaand 
snoeien van de import kan bovendien 
zover gaan dat het produktieve vermogen 
van een land wordt aangetast, waarmee 
een beleid gericht op export-bevordering 
bij voorbaat ontkracht wordt. 

Tenslotte brengt het aan de ontwikkelings
landen opgelegde aanpassingsbeleid met 
zich mee dat een mogelijke exportgroei 
nauwelijks doorwerkt in een groei van de 
import, wat onder andere de exportmoge
lijkheden van de Westerse industrielanden 
aantast. De handelsstroom van rijke naar 
arme landen, die voor de rijke landen 28% 
van hun totale export en 6% van hun Na
tionaal Inkomen uitmaakt, is van vitaal 
belang. Alleen al sinds de zomer van 1982 
moesten de arme landen hun industriële 
importen met$ 43 miljard terugbrengen. 
Daardoor zou de groei van de industrielan
den in 1984 wel eens 0,7% minder kunnen 
bedragen dan geschat. Tom Clausen (Pre
sident van de Wereldbank) wijst er in dit 
verband ook op dat- naast economische 
groei- het zeer belangrijk is dat de indu
strielanden hun grenzen open houden 
voor de export van de Derde Wereld. 
Sneller dan het herstel van de economische 
groei in de industrielanden zou een rente
daling de externe financiële positie van de 
debiteurlanden verbeteren. Na een daling 
van de rente in de tweede helft van 1982 
en begin 1983 is de Eurodollarrente in 
1983 in totaal per saldo weer licht gestegen. 
Voor 1984 mag bij een voortgaand eco
nomisch herstel, een enigszins oplopende 
inflatie en enorme begrotingstekorten in 
de VS nauwelijks worden uitgegaan van 
een daling van de nominale dollarrente. Er 
worden dan ook pleidooien gehouden dat 
de banken autonoom de rentelasten voor 
ontwikkelingslanden verlagen. De begro
tingstekorten in de VS- voor een belangrijk 
deel veroorzaakt door sterk stijgende de
fensielasten- zorgen voor een voortduren
de opwaartse druk op de dollarrente. Dat 
betekent zowel een bedreiging voor het 
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economisch herstel in de VS en West-Euro
pa als een oplopen van de buitenlandse 
schulden van de ontwikkelingslanden. 
Een ander soort oplossingen voor het 
schuldenprobleem is gelegen in het geza
menlijk opereren van de ontwikkelingslan
den tegenover de diverse financiële groot
machten en instellingen. De recente rege
ling rond Argentinië ging enigszins in die 
richting. De internationale banken zijn 
bevreesd voor een dergelijk 'debiteuren
kartel'. Immers: gezamenlijk zouden de 
ontwikkelingslanden kunnen overgaan tot 
het eenzijdig nietig verklaren van hun 
buitenlandse schuldverplichtingen, wat 
enorme repercussies zou hebben voor het 
internationale financieringsstelsel en met 
name voor de internationale banken. De 
OPEC heeft bewezen dat zo'n gezamenlijk 
optreden voor de ontwikkelingslanden 
vaak de enige weg is om hun eisen door te 
zetten. 
Als de betreffende regeringen daar al in 
eerste instantie niet aan denken kunnen ze 
daar door hun getroffen en getergde be
volking toe gedwongen worden. Ironisch 
genoeg dwingen juist de IMF-programma's 
in die richting. Immers: de gebruikelijke 
IMF-normen (devaluatie, afbraak van sub
sidiestelsels, beperking van het begro
tingstekort en van de kredietverlening, 
verhoging van de rentetarieven en matiging 
van de reële lonen) zijn uiterst pijnlijk voor 
de bevolking. Een daling van de inkomens 
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en een stijging van de kosten van levens
onderhoud en van de werkloosheid zijn 
hun deel. En dat alleen om de internationale 
banken- en hun beschermheer: het IMF
te spekken, 
Een absolute vereiste voor een dergelijk 
optreden van de ontwikkelingslanden is 
dat het gezamenlijk gebeurt. De kosten van 
een nietig verklaring van buitenlandse 
schulden (of een deel ervan) door één land 
kunnen voor dat land zeer hoog oplopen, 
zelfs als de banken er voor een deel mee 
instemmen. Het volledige verlies van kre
dietwaardigheid van zo'n land snijdt het 
voor een lange reeks van jaren af van 
nieuwe kredietmogelijkheden met ernstige 
implicaties voor de buitenlandse handel, 
voedsel- en energievoorziening en binnen
landse economische groei. De kosten 
kunnen zelfs hoger oplopen dan die van 
een aanpassingsprogramma opgelegd 
door het IMF en de banken. 
De eerste tekenen van een gezamenlijk 
optreden van ontwikkelingslanden (met 
name in Latijns-Amerika) in het schulden
vraagstuk zijn er. Een doorzetten ervan zal 
grote implicaties hebben voor de economi
sche machtsrelaties in de wereld. Een 
vraagstuk waar ook de linkse beweging in 
Nederland rekening mee zal moeten hou
den. 

Pim Juffermans 
10 mei 1984 
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K~dboe~e============================== 

Rinus Haks, lid van het College van Gedeputeerde 
Staten sinds juni 1982 
Portefeuilles: Personeel, Organisatie, Cultuur, 
Sociaal Cultureel werk, Bibliotheekwerk, Onderwijs, 
Jeugdbeleid, Musea en Sportbeleid. 
Voorzitter van de Statencommissies Personeelsza
ken, Culturele zaken en Onderwijs, Jeugd en 
Sport. 
tevens voorzitter van het Diensthoofdenoverleg en 
het Georganiseerd Overleg op provinciaal niveau 
(provincie heeft ca. 6.800 personeelsleden, verdeeld 
over 2 bedrijven - elektriciteitsbedrijf en waterlei
ding- 2 ziekenhuizen, Santpoort en Duin en Bosch 
en 5 diensten -griffie, waterstaat, planologische 
dienst, economisch technologische dienst en ac
countantsdienst). 

Daarnaast lid van de Gedeputeerde Staten-com
missies voor automatisering, natuur, landschap en 
openluchtrecreatie, voor emancipatiezaken en 

voor coördinatie en planning. 
Voorzitter van een tweetal recreatieschappen n.l. 
Geestmerambacht en voor het Alkmaarder en Uit
geestermeer. 

Vertegenwoordiger voor het provinciaal bestuur in 
het Inter Provinciaal Overleg voor Algemene en 
Personeelszaken, voor Cultuur, voor Onderwijs en 
Jeugd en Sport. 
Lid van de interprovinciale delegatie in het Be
stuurlijk Beraad met de Minister van Binnenlandse 
Zaken waarin delegaties van de Rijksoverheid, van 
de Provincies, gemeenten en waterschappen 
overleg plegen. 

Samenstelling van het College van Gedeputeerde 
Staten voor Noord-Holland: 3 VVD gedeputeerden, 
2 CDA gedeputeerden, 2 PvdA gedeputeerden en 
1 CPN gedeputeerde, onder voorzitterschap van de 
Commissaris van de Koningin Roei de Wit. 

Een communist in 
Gedeputeerde Staten 

Telefonisch verzoek van de redactie van 
Pen C: schrijf eens op wat een gedepu
teerde eigenlijk doet. Ruimte ongeveer 
acht velletjes tekst met interlinie. Goeie 
vraag. Algemeen bekend is dat een be
stuurder bij een lagere overheid een druk 
bezette functie vervult en geen dag of 
avond vrij is. Maar wat doet hij eigenlijk? 
Lang over nagedacht. Het beste is maar 
een greep en niet meer dan dat, te doen 
aan de hand van de agenda voor de maand 
april. 
Vooraf. Die agenda omvat een hele reeks 
vaste afspráken en vergaderingen die als 
een repeterende breuk steeds terugkomen. 
Het is een wir-war met een ijzeren logica, 
op een uitmuntende manier in de hand 
gehouden door een vaste medewerkster, 
die ook veel vergaderingen en voorbespre
kingen bijwoont en uit ervaring weet hoe 
de gedeputeerde dan werkt en denkt en 

wat in de gaten gehouden moet worden 
en dus bijzondere aandacht vraagt. Moeilijk 
werk en niet eens zo best betaald. Zijn er 
nu in geslaagd een schaalverhoging te 
regelen. Definitieve beslissing in april. De 
maand begon dus goed. 
Bij de vaste vergaderingen zijn de wekelijk
se collegevergaderingen. Veel werk en 
veel stukken lezen over alle portefeuilles, 
ook die door andere collega's worden 
beheerd. Als enige CPN gedeputeerde ben 
je verplicht, alles te lezen. 
Dan vast overleg met de beleidsmedewer
kers/sters van de verschillende afdelingen 
en bureaus, zowel ter voorbereiding van 
het beleid, als, na besluitvorming, inzake 
de uitvoering. 
Vaste bijeenkomsten van de Statencom
missies, overleg in GS-commissies, verga
deringen van alle diensthoofden, met de 
vakbonden zowel in het Georganiseerd 
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Overleg als informeel tussentijds over 
allerlei kwesties, vergaderingen van dage
lijkse besturen en algemene besturen van 
de recreatieschappen, bijeenkomsten in 
Inter Provinciaal verbar'ld, regelmatig over
leg met de CPN-fractie en natuurlijk de 
maandelijkse plenaire Statenzittingen van 
1 à 2 dagen. 

Zovele vergaderingen vragen vooraf even
zovele keren voorbereiding, stukken lezen, 
aantekeningen maken voor je eigen dis
cussie-bijdrage en argumenten noteren 
voor je eigen zienswijze. Je soms ook 
opwinden over bepaalde voorstellen of 
ideeën en je dan beheersen om des te 
beter inhoudelijke en doeltreffende tegen
argumenten te bedenken en aan te voeren. 

Daarnaast besprekingen met wethouders 
of burgemeesters, bestuurders van instel
lingen en groepen, die belangen komen 
bepleiten voor hun gemeente of hun initi
atief en vooral verwachten dat jij als gede
puteerde (en bovendien ben je nog com
munist ook) een gaatje kunt vinden en 
liefst nog geld ook, om de zaak te redden 
of te realiseren. Of van je vragen om naar 
de minister te stappen om die te overtuigen 
dat iets per se moet of heel beslist niet 
kan. 
De wetenschap, dat tal van zaken gesteund 
worden, vergroot regelmatig de klandizie 
en niets praat zich zo snel rond als dat 
deze of gene wat bereikt heeft in Haarlem. 
Dan is een belangrijk stuk werk, het op 
bezoek gaan als bestuurder in de provincie 
om je zelf op de hoogte te stellen, waar 
wat om gaat en met mensen te praten die 
aan de basis hun werk doen. Rechtstreeks 
contact houden en niet vanuit een ivoren 
toren werken, is tijdrovend, vraagt extra 
inspanning, maar is onmisbaar voor een 
linkse bestuurder. 
Elke kans moet waargenomen worden, om 
uiteen te zetten hoe je als provinciaal be
stuurder de zaken ziet en beleid maakt, 
waar je voor staat als college en hoe je 
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zelf, zeker als een communistische be
stuurder, over tal van dingen denkt. Vol
doen ook aan de vele verzoeken om een 
spreekbeurt te houden, hetzij voor een 
studiedag, opening van een tentoonstel
ling, museum of kerk en waarbij gehoopt 
wordt dat er ook krachtige uitspraken 
worden gedaan over provinciaal en rijks
beleid. Voldoe daaraan altijd met graagte. 
Het meest boeiende was echter te spreken 
op een protestmeeting van ruim 4000 
provinciale ambtenaren, die voor het eerst 
van hun leven en voor het eerst op provin
ciaal niveau, het werk hadden neergelegd 
vanwege de 3% korting door Rietkerk. Ik 
voelde me helemaal weer 'thuis'. 
En tot slot, te pas en te onpas naar be
windslieden trekken in Den Haag en Rijswijk 
om voor belangen van de provincies op te 
komen of om voor Noord-Holland zaken 
uit het vuur te slepen. 
Je hebt als gedeputeerde een ijzeren con
stitutie, niet aflatende vechtlust en een 
sterke blaas nodig (vanwege de lengte van 
de vergaderingen). 
Dat als een beeld vooraf. 

De 'ombuiging' 

Voor mij en voor onze fractie was het 
belangrijkste punt in de maand april het 
grote debat in de Staten over de ombui
gingsoperatie 1984-1988 (ombuigen is een 
wollig woord voor bezuinigingen). 
Een zeer ingrijpende kwestie voor de Pro
vincie Noord-Holland vanwege Pen oplo
pend tekort van 20 miljoen (voor de pro
vincie een calamiteit) en ontstaan door 
kortingen op het provinciefonds en op tal 
van doeluitkeringen zoals b.v. op de bibli
otheken, het sociaal cultureel werk en de 
jaarlijkse 2% personeelsreductie, door het 
Rijk opgelegd (hoeft juridisch niet nageleefd 
te worden, maar je wordt er toe gedwongen 
doordat de gelden wel gekort worden). 
De eerste begroting van dit college werd 
gemaakt in 1982 voor het jaar 1983 en 
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ging op de gebruikelijke wijze van financie
ring, omdat we nog geen beeld hadden 
van het geheel. 
Heb toen zelf erg nadrukkelijk gepleit voor 
het voor provinciale rekening nemen van 
de toen aan de orde zijnde kortingen op 
sociaal cultureel werk. Bovendien werd het 
bedrag voor studietoelagen aanzienlijk 
verhoogd tot bijna een miljoen. College 
ging akkoord en ook de Staten steunde, na 
een politiek debat, deze weg. Een goed be

gin. 
Bij de begroting voor 1984 (die je halver
wege 1983 ontwerpt) wisten we de toen 
ontstane gaten te dichten met een bezuini
ging van 5 miljoen en het inzetten van 
reserves. In het jargon heet dat knippen, 
scheren en lucht uitdrukken. Met bestuur
ders van bijna alle instellingen persoonlijk 
gesproken en bezien hoe ieders specifieke 
situatie was. Deze vorm vond instemming. 
Resultaat was dat er geen noemenswaar
dige problemen ontstonden en dat er 
bereidheid was op deze wijze de gevolgen 
van de regeringspolitiek tegemoet te tre
den. 
Het centrale en meest moeilijke vraagstuk 
was echter, hoe een meerjarenplanning te 
maken, met alle ingrepen en bezuinigings
maatregelen van het Rijk in 1983/1984, die 
structureel doorwerken in de komende ja
ren. 
Hoe een oplossing te vinden met partijen 
die uiteenlopende visies hebben en tegen
gestelde posities innemen? Met partijen 
ook, die samen een regering vormen en 
ook in de Staten over een meerderheid be

schikken? 
Overigens voor Noord-Holland, met een 
bevolking die ook historisch gezien altijd 
progressievé denkbeelden aanhangt, 
eigenlijk een tegennatuurlijke toestand, 
juist in deze tijd. 
De sleutel lag in het gegeven, de CDA en 
VVD bestuurders niet stomweg in een 
links-rechts patroon te plaatsen, maar er 
vanuit te gaan dat de Noordhollandse 
historie ook zijn invloed heeft (en had) op 
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de stellingname van hen die de regerings
coalitie wel landelijk vormen, maar hier bij 
lagere overheden directe verantwoordelijk
heid dragen. Talrijke bestuurders denken 
minder rechts dan je meent en er is meer 
gemeenschappelijks, dan in de landelijke 
politiek tot uitdrukking komt. Logisch. Zij 
worden bij de lagere overheden met de
zelfde problemen geconfronteerd als soci
alisten en communisten, staan dichter bij 
de mensen, worden zelf met de neus op 
de feiten gedrukt en zien (als ze tenminste 
niet blind zijn) wat de regeringspolitiek aan 
de voet de samenleving aanricht. 
Over deze ombuiging op langere termijn is 
werkelijk maandenlang, in tal van vergade
ringen van het college, met mensen uit de 
fractie en ook onderling, eindeloos gespro
ken en gedebatteerd. 
Het was een soort incubatie-periode. 
Duidelijk was dat het je alleen afzetten 
tegen de regeringspolitiek (wat we frequent 
deden in koor, alleen de een wat gepolijster 
dan de andere) het vraagstuk niet kon 
oplossen. Integendeel. Het schiep toene
mende onzekerheid bij eigen personeel, bij 
gesubsidieerde instellingen en bij gemeen
ten. 
We kozen uiteindelijk voor een moeilijke 
weg, n.l. niet het mes overal gelijkelijk 
hanteren, maar als politiek bestuur alle 
gebieden zelf bespreken en beoordelen en 
tot een prioriteitenstelling te komen. 
Uiteindelijk kwamen we tot een keuze uit 
een viertal modellen, die me eerlijk gezegd 
geen van alle apart aanstonden. Sliep 
bepaald slecht en vroeg me voortdurend 
af: waar kom je terecht en waar ben je 
mee bezig? 
Met steun van de eigen fractie, raadpleging 
van collega's uit andere fracties en met 
behulp van enkele medewerkers, die veel 
zaken doorrekenden, een vijfde model 
ontwikkeld en ingebracht. 
Dat model ging uit van de al tot stand 
gekomen gemeenschappelijke opvatting 
dat gedwongen ontslagen uit den boze 
waren, ook bij de gesubsidieerde instellin-
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gen. Dat betekende bijvoorbeeld dat er 
concreet 1 A miljoen extra op tafel moest 
komen voor bijv. het bibliotheekwerk, 
zodat het in stand kon blijven. 
Gemeenschappelijk was ook, dat noodza
kelijk onderhoud van wegen en waterstaat
kundige werken (voor Noord-Holland van 
groot gewicht) en de bescherming van het 
milieu doorgezet kon worden; dat de voor
zieningen voor de bevolking zoveel moge
lijk in tact bleven en de zorg voorop stond 
voor hen die in de crisistijd de zwaarste 
klappen krijgen. Tenslotte was een geza
menlijk uitgangspunt dat we precies moes
ten inschatten wat de effecten waren, bijv. 
voor de werkgelegenheid, als je met bezui
nigingen bezig bent. 
Op deze wijze was het ons inziens mogelijk, 
als we zelf ook de politieke moed hadden 
daarvoor verantwoording te nemen, om 
tot een voor de bevolking verantwoorde 
aanpak te komen. 
Na langdurige debatten werden we het 
eens over dit model en hoe we zouden 
inkrimpen, wat met minder toe moest of 
afgebouwd moest worden, wat in stand 
moest blijven en wat uitgebreid, hoe effi
ciënter gewerkt kon worden en ingewortel
de bureaucratische toestanden bestreden 
en schiepen we ruimte voor enkele miljoe
nen voor nieuw beleid in de komende ja
ren. 
Een uitermate fors bedrag van de reserves 
werd ingezet (meer dan het Rijk lief was) 
en de opcenten op de motor-rijtuigbelasting 
werden beperkt verhoogd. De klus was 
geklaard in een breed college, wat niemand 
had verwacht. De fracties werden geraad
pleegd en we besloten een algemeen 
Statendebat te houden. 
Dat debat vond plaats in deze maand april. 
Frans Aarts, onze fractievoorzitter, was 
daarbij toonzetter. Pakte de regeringspoli
tiek frontaal aan, schetste de positie van 
de provincie, toonde aan dat voor de CPN 
bezuinigen een bezigheid is, die verricht 
wordt met meer dan normale tegenzin, 
maar dat wij verantwoordelijkheid niet uit 
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de weg wensten te gaan en dat de gevon
den oplossing als een politiek compromis, 
voor de CPN nog net aanvaardbaar was. 
Niemand moest dan ook pogen aan de 
gevonden weg nog te morrelen. 
Ook de PvdA-fractievoorzitter sprak in deze 
geest. 
Uiteindelijk ging de Staten in overgrote 
meerderheid accoord. Alleen de PSP stem
de tegen. Niet vanwege de voorstellen, 
maar omdat er nog meer opcenten op de 
motorrijtuigbelasting geheven konden 
worden, waardoor bepaalde bezuinigingen 
dan minder konden worden. Hetgeen 
natuulijk op zich niet onjuist was, maar 
waar politiek absoluut geen meerderheid 
voor te verwerven was. Misschien wat 
teveel over gezegd in dit stuk. Maar dit 
resultaat was heel belangrijk. Het kostte 
massa's tijd, overleg, politiek debat. Die 
maanden voor het besluit gingen gepaard 
met spanningen, geladenheid en emoties. 
Als het iemand interesseert: was na het 
Statenbesluit bekaf en sliep als een roos. 

Het college van GS neemt veel besluiten in 
zijn vergaderingen, maar nog meer beslui
ten worden genomen door de zogenaamde 
GS-commissies, die steeds bestaan uit 2 
gedeputeerden. 
In dat opzicht is er veel beslissingsrecht bij 
een gedeputeerde. 
Van belang dus ook voor links, om deel te 
nemen aan een college. Belangrijke zaken, 
zeker die, waarvan je weet dat daar ver
schillend over gedacht wordt en de politieke 
optie een rol speelt, worden altijd in voltal
lige zittingen behandeld. 
Zo namen we deze maand opnieuw het 
standpunt in datwe-ondanks alle druk en 
beïnvloeding- bij onze uitspraak bleven, 
die we eerder unaniem hadden gedaan, 
dat we niet wensten mee te werken aan 
kapitaalverhoging voor de snelle kweekre
actor in Kalkar. We doorkruisten daarmee 
de lijn van Van Aardenne en de Samen
werkende Elektriciteits Produktiebedrijven. 
Tot op heden met succes. Bepaald niet van 
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belang ontbloot dat dit geschiedt door een 
college van VVD, CDA, PvdA en CPN. 

Samen besturen 

In deze maand stelden we de ontwerp
Structuurschets op voor de Statenbehan
deling inzake de toekomstige ruimtelijke 
ordening in de provincie. 
Ook een onderwerp, dat tussen partijen tot 
energieke meningsverschillen kan leiden. 
Het gaat om de vraag waar in de komende 
tien jaar wel of niet gebouwd moet worden, 
waar werkgelegenheid moet komen, welke 
wegen wel en niet nodig zijn in de toekomst 
en hoe de groene ruimte wordt be
schermd. 
Wat wil je als Provinciaal Bestuur wel en 
wat niet mogelijk maken? Daar een idee 
van te hebben is nodig omdat een provin
ciaal bestuur streekplanwetgever is. 
Een flink twistpunt, bij ons temeer daar de 
VVD en de CDA, na hun winst bij de laatste 
Statenverkiezingen, de portefeuille Ruimte
lijke Ordening hadden overgenomen, die 
bijna traditioneel in Noord-Holland in han
den was geweest van de PvdA. Vast stond 
dat er meerderheden en minderheden 
zouden zijn. 
Het lukte om een ontwerp samen te stellen, 
maar bij de concrete voornemens werden 
voorbehouden gemaakt door de PvdA-ge
deputeerden inzake enkele woningbouwlo
caties en enkele wegen. De kritiek van de 
PvdA-gedeputeerden werd door mij wel 
gedeeld, alleen was ik niet tegen alle loca
ties of wegen waar mijn PvdA collega's 
tegen waren. 
Ook dat werd in de tekst juist weergege
ven. 
Dat stelt de vraag van collegiaal bestuur 
aan de orde. 

Je streeft naar gemeenschappelijke stel
lingname op basis van het door alle deel
nemende partijen geaccepteerde college
program. Als daar iets niet in geregeld is, 
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houdt dat in dat dan je eigen verkiezings
programma richtsnoer voor je handelen is. 
Onze CPN-fractie- pluriform van samen
stelling- is daarin heel consequent. Con
sequenter, eerlijk gezegd, dan de andere 
partners. Dat erkennen deze ook. Deze 
opstelling van een fractie geeft aan een 
bestuurder ook een brok zekerheid. 
De fractie begrijpt dat een eigen gedepu
teerde niet functioneren kan, als hij niet 
enige ruimte zou hebben. 
Daarom komt het voor- en dat wordt 
volstrekt geaccepteerd- dat op onderwer
pen of kwesties, die niet cruciaal zijn, de 
fractie ook niet verlangt dat de gedepu
teerde in alles met de fractie meestemt. 
Elke zaak wordt afzonderlijk bekeken en 
beoordeeld en we spreken af hoe we zullen 
stemmen. Bij principiële kwesties stemmen 
we natuurlijk èn-bloc voor of tegen. 
De volstrekt kameraadschappelijke verhou
dingen binnen de fractie en tegelijkertijd 
bijvoorbeeld de verschillende inzichten 
inzake vraagstukken die in de congres
voorbereiding van onze partij een rol speel
den, hebben voor wat het werk in de Staten 
en het College betreft, geen enkele invloed 
gehad. 
Het bindende element is het besef, dat we 
op basis van collegeprogram, verkiezings
program en actief optreden onder de be
volking, onze verantwoordelijkheid naar de 
mensen en het bestuur toe volstrekt hebben 
waar te maken. 
Er dient gestalte te worden gegeven aan 
onze politieke benadering van de betekenis 
van de lagere overheidorganen. 
En zo moet het ook, zeg ik dan maar. 

De weinige vrije tijd die ik me gepermitteerd 
heb, is naar de kruisfinales juniorenvoetbal 
van de E-elftallen te gaan. Mijn jongste 
zoon van 10 voetbalt bij DCG en moest 
spelen tegen het beroemde Ajax. Zij verlo
ren met slechts 1-0 en werden als helden 
van het veld gehaald. Daarna de finale 
voor de districtsbeker. In een zinderende 
wedstrijd, met twee verlengingen, dwon-
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gen ze VVA op de knieën en ging de beker 
mee naar huis. 
Was schor. Geen probleem, want er moes
ten nota's gelezen worden en daar kun je 
toch niet bij praten. 
Overigens voeren we een niet aflatende 

campagne tegen de hoeveelheid papier 
vol teksten die ambtelijke apparaten pro
duceren kunnen. 
Ze mogen bij ons nu niet langer zijn dan 
50 (!) pagma's en we hebben een samen
vatting nodig op twee A4-tjes. 
Een en ander gaat gepaard met soms een 
solistische campagne mijnerzijds voor 
normaal Nederlands. Ik voel er geen barst 
voor om een encyclopedie bij de hand te 
moeten hebben om een ambtelijke nota te 
kunnen begrijpen. 

Kunst en cultuur 

Deze maand april was ook in ander opzicht 
belangrijk. 
Het College en daarna de Statencommisie 
ging accoord met een Kunstennota 'Con
touren voor een Provinciaal Kunstbeleid', 
die we het afgelopen jaar hadden voorbe
reid. Daarin worden de taken omschreven 
die een Provinciaal Bestuur inzake de kunst
en heeft waar te maken. Heb daar sterk in 
geopereerd om het bestuurlijk draagvlak 
van de kunsten te verbreden, omdat in de 
barre bezuingingstijden, kunst en cultuur 
telkens het kind van de rekening dreigen te 
worden. 
Daarin extra gesterkt ook door de weerklank 
van de actie voor bijv. de beeldende kun
stenaars. Het was een niet normale zaak in 
ons land dat ruim 350 gedeputeerden, 
burgemeesters en wethouders als het 
ware als een soort actiecomité optraden, 
toen De Graaf de BKR regeling te lijf ging. 
Door hen aangewezen als woordvoerder, 
zowel bij de bewindslieden voor Sociale 
Zaken als van WVC en gesteund door een 
brede delegatie, heb ik gepleit voor de 
BKR. Ook in tal van interviews en spreek-
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beurten de rampzalige maatregel te lijf ge
gaan. 
Hier en daar vond men dat optreden van 
een CPN-gedeputeerde niet zo geslaagd. 
Jammer voor hen. Het dient normaal te 
zijn dat zij die bestuurlijke verantwoorde

lijkheid dragen in de bres springen en dat 
ook op manieren doen die in de buitenpar
lementaire strijd doodgewoon en ook 
bitter noodzakelijk zijn. 
Dat uitdrukking geven aan wat mensen be
weegt en in dit geval inzake de BKR, heb ik 
ook verwoord bij de opening van een 
expositie in Hoorn, waarbij tevens van de 
gelegenheid gebruik gemaakt kon worden 
om een aantal gemeentebesturen in dat 
gebied op te roepen voor hun kunstuitlenen 
te gaan staan en niet tot subsidievermin
dering over te gaan. 
Ook deze maand een expositieruimte en 
een tentoonstelling geopend in de Vesting 
Naarden over de verdedigingskunst 
van Menno van Coehoorn. Ontving een 
zware sleutel waarmee ook letterlijk ge
opend moest worden en zoals het mij 
meer bij dit soort dingen vergaat, kieperde 
ik het gehele decor omver. Meende voor 
joker te staan, maar later bleek dat dat nu 
juist zo moest. De sleutel hangt nu thuis 
aan de muur. Je moet er ergens mee heen 
tenslotte. 

Veel overleg deze weken gehad met de 
Statencommissie voor Personeelszaken en 
de vakbonden. We hebben in de afgelopen 
maanden een aantal besluiten in de Staten 
kunnen nemen die warme steun bij de 
vakbeweging en het personeel konden 
verwerven, maar nu toegepast moeten wor
den. 
We presenteerden een Kadernota Sociaal 
Beleid, een nota formatiebeheer (d.w.z. 
greep als College hebben op de arbeids
plaatsen in de Provinciale diensten en 
bedrijven) een nota over regels en richtlij
nen bij organisatieveranderingen en wat 
heel erg ingrijpend was voor de Provincie, 
een compleet nieuwe medezeggenschap-
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structuur. Ik zeg ingrijpend, omdat in de 
provincies een ambtelijke cultuur bestaat 
die vrij streng hierarchisch is gestructueerd 
en dan ook een beperkter ruimte toeliet 
voor medezeggenschap, dan bij het parti
culiere bedrijfsleven al heel lang het geval 
is. 
Dat is nu anders aan het worden, maar 
een besloten nota alleen, verandert op zich 
nog niets. Je moet daarin voortdurend de 
leidingen en de staven in voorgaan en ze 
overtuigen. Maar het lukt, met vallen en 
opstaan. Vandaar het vele overleg. 

Deze maand ook intensief overleg over de 
sport gehad. Vorig jaar is zowel het bedrag 
van 1983 als al het bedrag dat voor 1984 
op de begroting stond, maar nog niet 
officieel gesanctioneerd was als aanvullen
de subsidie toegezegd aan tal van ge
meenten voor de bouw van enkele sport
hallen en sportzalen, een gehandicapten
sporthal bij Heliomare, een manege voor 
gehandicapten in Amsterdam, voor de 
nieuwbouw van een zwembad in Noord
Holland-Noord en voor de overkapping 
van de wielerbaan in Alkmaar. Het ging 
hier om enkele miljoenen en het verheu
gende was dat we de sport deze maand 
toch nog konden meedelen, dat in de 
komende jaren, elk jaar ruim een miljoen 
als aanvulling en stimulering voor de bouw 
van sportaccommodaties beschikbaar zal 
zijn. 
De mededeling was overigens nauwelijks 
gedaan of enkele gemeentebesturen stuur
den hun burgemeester al op me af. 
Gelijk hebben ze. 
De maand werd afgesloten met de voorbe
reiding van een speech ter gelegenheid 
van de 1 ste mei. 
Zowel door het 1 Mei-comité in Beverwijk! 
Heemskerk als in Velsen-IJmuiden waren 
de PvdA gedeputeerde Geert de Boer en ik 
uitgenodigd om het woord te voeren op 
de gezamenlijke 1 mei-meeting. 
Het was voor het eerst dat twee provinciale 
bestuurders van PvdA en CPN die dagelijks 
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met elkaar te maken hebben, ook ieder 
vanuit zijn politieke overtuiging- en nu 
eens niet op bestuurlijk niveau- maar als 
vertegenwoordigers van samenwerkende 
partijen van links, gemeenschappelijk 
spraken. Geert de Boer herinnerde daaraan 
toen hij teruggreep op PvdA stellingnames 
rond de 1 ste mei van 1956 en vergeleek 
met de situatie nu. 
Beiden kwamen we op voor een politiek 
alternatief van links, tegenover de rampza
lige maatregelen van het huidige kabinet, 
gebaseerd op gemeenschappelijke stel
lingnames inzake de kernbewapening, de 
sociale strijd en regeringsvorming. 
Het gaat er om, zo stelden we beiden, dat 
linkse partijen regeringsmacht moeten 
opeisen en deel moeten hebben aan een 
nieuwe regering, die op zulke essentiële 
zaken voor de bevolking kan opkomen. 

Terug naar de vraag van Pen C. 
Nu ik enkele zaken heb opgeschreven, 
vind ik eigenlijk ook zelf wel dat het een 
best nuttige bezigheid is. Je doet toch wel 
veel verschillende dingen en het heeft zin 
denk ik. Bijna had ik april niet op een nor
male wijze beëindigd. 
Een automobilist zag noch mij, 's avonds 
rijdende op een voorrangsweg, noch het 
waarschuwingsbord, en schoot de weg op, 
alsof er niets aan de hand was. Alle ankers 
uit en toen bleek hij nog een aanhanger te 
hebben ook. Op een haar na schoot hij 
voor me langs en ik dwars op de weg. 
Schrok me te pletter en had bloeddorstige 
moordneigingen. Gelukkig maar enkele 
seconden en toen keerde mijn normale 
verstand terug. Bovendien was hij toch 
niet meer in te halen ook, en ging hij een 
andere richting op dan ik moest. 

Rinus Haks 
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Boekbespreking Ketters 

Al weer ruim anderhalf jaar geleden ver
scheen van Theun de Vries het boek 'Ket
ters. Veertien eeuwen ketterij, volksbewe
ging en kettergericht'. 
Een dan wel prijzig, maar in zijn fraaie 
uitvoering zeer genotzaam boek. Een 'ou
derwets' boek ook, in zekere zin. Je moet 
het maar wagen, de grote greep: in één 
bestek zo veel mogelijk ketters behandelen, 
van de vroegste aanzetten van het chris
tendom tot en met de reformatie. 
Kettergeschiedschrijving behoort tot de 
beste tradities van de Verlichting (dus van 
de burgerlijke revolutie toen ze nog fel 
anti-klerikaal was) en van het gelijktijdige 
piëtisme (dat dan wel 'vroom' was, maar 
ook zeer gekant tegen kerkelijk instituut en 
dogma). Het is er om begonnen, het verhaal 
op te halen van hen, die door de overwin
naars in de geschiedenis zijn weggedrukt, 
vergeten, in de verlorenheid gebracht. 
De eerste theoretici van de arbeidersbewe
ging beoefenden het genre graag. Zo 
schreef Friedrich Engels over de 16e eeuw
se Duitse boerenoorlog en (evenals Karl 
Kautsky) over het oerchristendom. Hen 
ging het niet alleen en ook niet in de eerste 
plaats om de historie van dissidente groe
pen tegen heersende instituten, maar 
vooral om de weggemoffelde onderkant 
van de geschiedenis, begrepen als ge
schiedenis van klassenstrijd. Om voorlo
pers ook van látere revolutionaire bewe
gingen is het begonnen, opdat de commu
nistische beweging zich niet behoeft te 
schikken in het heersende geschiedsbesef 
en geschiedsbeeld, maar haar vuur kan 
ontsteken aan protest en nederlagen van 
eerdere volksbewegingen. 
In die overlevering staat Theun de Vries. 
Hij schrijft als- vanuit zijn engagement 
niet toevallig geïnteresseerde- 'leek' aan 
andere 'leken', om de geschiedenis open 

te breken naar de strijd tegen ieder confor
misme nu. 
Jarenlange uiterst veelzijdige studie is aan 
dit boek vooraf gegaan. Het zal voor 'vak
geleerden' gemakkelijk zijn op allerlei 
détails veel kritiek te leveren. Zo ben ik als 
dominee, wekelijks aan het werk met de 
uitleg van de apostelgeschriften, geneigd 
om snel te vallen over m.i. foutieve opmer
kingen over Lucas of Paulus. Maar derge
lijke kritiek is flauw. 
Voor dit tijdschrift wil ik iets anders doen. 
Theun de Vries, we weten het uit zijn vele 
andere geschriften, heeft een brede, mee
slepende epische stijl. Sommige passages 
in 'Ketters', wat mij betreft vooral het vijfde 
boek over de Tsjechische reformatie, vor
men een meeslepende roman op zich. 
Maar epiek heeft ook een gevaar: ze heeft 
het vermogen om bepaalde theoretische 
problemen meer te verhullen dan te ver
helderen. 
In het nu volgende wil ik naar aanleiding 
van 'Ketters' enkele vragen stellen die de 
theoretische problematiek van een histo
risch-materialistische geschiedschrijving 
van godsdienstige bewegingen betreffen. 

Godsdienst 

1. In hoeverre werkt Theun de Vries met 
een marxistische theorie van de gods
dienst? Voor hem zijn godsdienstige bewe
gingen sociale bewegingen, uitdrukking 
van de stand van de klassenstrijd. Oké. 
Maar wat is dan godsdienst zélf? Waardoor 
komen massa's in een religie in beweging? 
Waardoor worden ze aangesproken, aan
geroepen? 
In de dagen van Menno Simonsz 'verdween 
de chiliastische waan uit de doperse bewe
ging' (p. 608). Wát was nu waan? De over-
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tuiging van de revolutionairen in Münster 
in 1534 dat nu het Nieuwe Jeruzalem, het 
ware communisme van de eindtijd zou 
aanbreken? En waaróm was dit waan? 
Omdat de maatschappelijke omstandighe
den nog niet 'rijp' waren voor dat commu
nisme? Is godsdienst dan: illusie, omdat 
het vooruit loopt op wat nog niet zijn kan? 
p. 425: 'Chelcicky heeft de Tsjechische 
emancipatie in de godsdienstige utopie 
verstrikt'. Wat is hier utopie? Chelcicky was 
tegen gewelddadige strijdmethoden en 
heeft volgens het oordeel van De Vries 
(laten we voor het gemak even aannemen 
dat dat juist is, al verschillen daarover de 
meningen) daarmee de effectiviteit van de 
maatschappelijke strijd geblokkeerd. Uto
pie, negatief gewaardeerd, moet dan zoiets 
zijn als: een stelsel van ethische (in dit 
geval: pacifistische) principes dat een 
nuchtere beoordeling van een historisch 
krachtenveld verhindert. 
Hoe zit het nu met die godsdienst, die als 
'waan' en 'utopie' vals zicht op de werke
lijkheid produceert, maar tegelijk wel de 
massa's in beweging brengt? 
Fr. Engels doet het in zijn boek over Thomas 
Münzer ergens zo voorkomen, alsof deze 
'eigenlijk' een moderne, verlichte en gese
culariseerde revolutionair was maar terwille 
van de aanpassing aan het religieus be
vangen volk tactisch een bijbels sausje in 
zijn redevoeringen deed. Maar nee, Fried
rich, zó gaat dat niet. Mensen, ook revo
lutionairen, leven in hun ideologie en ze 
handelen naar hun ideologie. Ook al geeft 
hun godsdienstige voorstellingswereld 
geen recht zicht op hun werkelijkheid, ze 
treden niet buiten die voorstellingswereld, 
ze worden dáárdoor aangeraakt. 
Theun de Vries wil 'het vraagstuk van de 
theologische waarheid' (dat naar het be
wustzijn van de betrokken partijen in de 
ketterstrijd voorop stond) 'nauwelijks een 
rol laten spelen' in zijn beschrijving (p. 56; 
p. 648). Begrijpelijk: het gaat hem om 
godsdienstige botsingen als gestalte van 
maatschappelijke strijd. Maar de vraag hoe 

228 

de maatschappelijke inhoud van de strijd 
zich dan verhoudt tot de theologische 
vaandels waarachter mensen hun strijd 
voerden blijft zo wel onbeantwoord. 
Nog een voorbeeld: opp. 224/225 komt de 
houding aan de orde die Karel de Grote 
innam in de strijd om de 'dogmatische 
subtiliteit' van het filioque, die aanleiding 
zou worden voor de grote scheuring tussen 
de oosterse en de westerse kerk. De dog
matische kwestie was, of de Heilige Geest 
binnen de drieenige God nu alleen uitgaat 
van de Vader of van de Vader én de zoon. 
Theun de Vries gaat op de 'theologische 
waarheid' niet in, alleen op de rol die het 
dogma speelde in de politieke strijd tussen 
de Karolingische en de Byzantijnse keizer. 
Hij heeft daarbij overigens Antonio Gramsci 
aan zijn zijde, die ergens in zijn Quademi 
uit de gevangenis schrijft: 'Het zou bela
chelijk zijn om in de strijd tussen Rome en 
Byzantium over de oorsprong van de Heili
ge Geest in de structuur(= bij Gramsci wat 
bij Marx 'onderbouw' heet, RRB) van Oost
Europa het bewijs te zoeken dat de Heilige 
Geest alleen uit de Vader voortkomt, en in 
die van West-Europa het bewijs dat hij uit 
de Vader én de Zoon voortkomt. Beide 
kerken hebben vraagstukken opgeworpen 
waarmee het onderlinge verschil aangege
ven wordt en waardoor de interne cohesie 
van elk van beide versterkt wordt, maar 
wat nu door de één beweerd wordt, had 
net zo goed de stellingname van de ander 
kunnen zijn en omgekeerd'. Mij lijkt: zo 
gemakkelijk kan je niet heenspringen over 
de in de godsdienst subjectief beleefde 
verschillen. De' dogmatische subtiliteit' van 
het filioque hangt samen met een verschil 
in spiritualiteit, waarschijnlijk zelfs ook met 
een verschil in de verhouding van geloof 
en politiek in west en oost. 
Om mijn vraag nog te illustreren met een 
voorbeeld uit onze Nederlandse geschie
denis: tijdens het 12-jarig bestand vochten 
Arminianen en Gomaristen over uitverkie
zing en wilsvrijheid, een geschil dat op de 
Dordtse synode van 1618 ten gunste van 
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de rechtzinnige contra-remonstranten 
werd beslist (vgl. 'Ketters', p. 517). Marxis
ten zagen altijd al, dat hier de klassenstrijd 
een rol speelde tussen hollandse regenten 
en orangistische aristocratie, de laatste 
fractie verbonden met kleinburgerlijke 
volkslagen. Voor de voorname acteurs in 
het politieke spel was de inhoud van de 
strijd in de kerk zeker bijzaak. Prins Maurits 
schijnt zelfs de beide dogmatische stand
punten niet uit elkaar te hebben kunnen 
houden. En tóch lijkt het me onjuist om, 
'Gramsciaans' in dit opzicht, te stellen dat 
de standpunten uitwisselbaar waren. Het 
pleidooi van de Arminiaanse regenten in 
het dogma kan moeilijk los gezien worden 
van hun maatschappelijk streven naar 
meer vrijheden, zoals de vroegkapitalisti
sche handelsvrijheid, terwijl omgekeerd de 
afkeer daarvan bij de calvinistische mid
denklassen te maken kan hebben met een 
vermoeden dat zfj van de vrijheid voor de 
heersende regentenstand in de republiek 
het slachtoffer zouden worden. 
Deze vraag naar de eventuele samenhang 
van maatschappelijke strijd en gods
dienstige inhoud is niet alleen van histo
risch belang. Het komt me voor dat het 
voor communisten van actueel politiek 
belang is, om te weten hóe godsdienstige 
massamobilisatie verloopt in bijvoorbeeld 
de huidige kerkelijke vredesbeweging, om 
de mogelijkheden én de ambivalenties van 
dergelijke bewegingen te kunnen onder
kennen en er bij coalitievorming mee te re
kenen. 

Orthodoxie en dissidentie 

2. Ketters hebben de sympathie van Theun 
de Vries. Ze zijn voor hem non-conformis
ten, voorvechters van het vrije onderzoek, 
mensen vervuld van de lef om af te wijken. 
Twee gezichtspunten lopen daarbij nogal 
eens door elkaar: a. het gezichtspunt van 
de ketter als diegene die van de instituti
onele norm afwijkt en b. het gezichtspunt 

229 

van de organisatievorm van de verdrukten. 
Die twee vallen evenwel lang niet altijd 
samen. Het zijn niet altijd alleen maar de 
maatschappelijk onderliggenden die met 
kerkelijke instituten in conflict komen. 
Theun de Vries bespreekt verschillende 
ketterse bewegingen die een van zijn eigen 
definitie afwijkend patroon volgen. De 
vroegchristelijke ketter Marcion bijvoor
beeld was elitair: 'Hij verwijderde uit zijn 
evangelie iedere toespeling op rebellie of 
ongehoorzaamheid. Hij temde de zijnen ... , 
ontnam hen ook elke hoop' (p. 66). Valt 
Marcion dan niettemin in de nagestreefde 
voorgeschiedenis van de moderne (com
munistische) ketterij, meer dan zijn katho
lieke tegenpool, alleen omdat hij ondanks 
zijn klassestandpunt ketter was? 
Omgekeerd: zo min als elke ketterbeweging 
een beweging van de armen was, zo min 
vertegenwoordigt elke orthodoxie te allen 
tijde de belangen van de reactie. 
Dit jaar herdenken we bv. de synode van 
de Duitse belijdende kerk te Barmen, 40 
jaar geleden. Daar werd de nationaal-soci
alistische kerkelijke partij van de 'Deutsche 
Christen' als ketters veroordeeld in een 
belijdenis-document dat alleszins 'ortho
dox' mag heten. Het zou toch te dol worden 
om alleen daarom sympathie voor de 
Führer-aanbidders op te vatten. En dit is 
niet het enige historische voorbeeld, waar
bij de christelijke 'orthodoxie' aan de kant 
van de maatschappelijke progressie stond. 
Ds. Kieijs Kroon, onlangs overleden strijd
makker van Theun de Vries, had daarom 
graag gezien dat deze in zijn geschied
schrijving van het christendom, op zoek 
naar klassenstrijd van onder, ook interes
sante breuklijnen in wat 'rechte leer' is 
gaan heten had onderzocht. 
Ook deze kwestie is niet ontbloot van prak
tisch belang voor de communistische be
weging: 
In 1983 was het in de DDR 'Lutherjaar'. 
Nadat de Duitse communisten vele jaren 
lang vooral de boerenheld Thomas Münzer 
hadden gevierd, viel nu opeens toenemen-
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de sympathie voor de vroeger als conser
vatief beschouwde, latere Luther te be
speuren, al had deze zich dan contra-revo
lutionair tegen de boerenopstand opge
steld. Motief: 'Nu we zelf als socialisme 
gevestigd raken krijgen we meer begrip 
voor de noodzaak van consolidatie van 
een in oorsprong kritische reformatorische 
beweging'. 
Dus: zolang de socialistische beweging 
tégenbeweging is, aandacht voor ketters
als ze zelf bestaand machtsapparaat is 
geworden, aandacht voor het orthodoxe 
instituut?! 
Dat lijkt me niet zo vruchtbaar. 
Eerder is te bedenken, dat een communis
tische beweging ál in het kapitalisme zowel 
non-conformistische, 'ketterse' kenmerken 
heeft als zelf toch reeds een machtsappa
raat vormt met eigen waarheden, eigen 
disciplineringen, eigen uitsluitingsmecha
nismen e.d. De problemen en de gevaren 
van het buitenbeentje blijven én die van 
het bewaren van zoiets als de 'rechte lijn' 
zijn niet alleen een vraagstuk voor de 
christelijke kerken. De communistische 
beweging, die inmiddels al lang een eigen 
geschiedenis heeft van ware van valse 
orthodoxie, van vruchtbare en van gevaar
lijke dissidentie heeft er zelf net zo goed 
mee te maken. 
Ook daarom is het de vraag of het verstan
dig is om bij een historisch-materialistische 
geschiedschrijving van het christendom de 
problemen van de orthodoxie buiten be
schouwing te laten. 

Hegels geest 

3. Ik kom tot mijn derde, meest ernstige 
vraag aan Theun de Vries. Van Marx erft 
hij het historisch materialisme als theorie 
die de geschiedenis blootlegt als een op
eenhoping van klassenbotsingen. Als 
wetenschappelijke theorie is dit een open 
bouwsel. 
Maar hij erft van Marx óók iets wat minder 
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gelukkig is: de geest van de Hegelse ge
schiedsfilosofische constructie die de ma
terialistische analyse overwoekert. 
'Geschiedenis vatten wij met Hegel op als 
een progressie in zelfbewustzijn en met 
Marx als het grote doorgangshuis waar 
alle menselijk willen en botsen dient om 
ons naar een eindelijk gehumaniseerde 
samenleving te leiden', zo staat in de 'Op
dracht' op p. 9. 
Ik meen te verstaan, welk een hunkering in 
deze woorden besloten ligt. Het grote, 
hartstochtelijk verlangen naar een wereld, 
waarin een einde is gekomen aan alle 
verhoudingen waarin de mens een ge
knecht, een veracht en verlaten wezen is. 
Het is dît verlangen, déze 'waan', déze 
'utopie', die vandaag ons 'christenen' en 
'marxisten' op één hoop werpt tegen de 
oprukkende engeest van de reactie welke 
elk verlangen doet verstikken. 
Maar de projectie van het verlangen naar 
een waarlijk humane samenleving in de 
noodzakelijkheid van de gang van het 
historisch proces tot nu toe is niet onbe
denkelijk. 
De geschiedenis van Europa is de geschie
denis van het christendom. Hoe dit te 
waarderen? Hegels antwoord: het is een 
hogere etappe in de ontwikkelingsgang 
van de Geest. Theun de Vries, keurig He
geliaans: Het is redelijk omdat het werkelijk 
is. 'De vraag of de europese mensheid wel 
zo gediend is geweest met de religie van 
de Nazarener, die vraag ... die redelijk lijkt 
vindt haar antwoord in de feiten van de 
historie: het Christendom werd voÇ>r Euro
pa een onvermijdelijkheid, universeel, 
dynamisch, begrijpelijk (voor intellectueel, 
plebejer en barbaar), zij het niet bestaan
baar zonder zijn inwendige spanningen en 
bevruchtende tegenstrijdigheid: de kette
rijen .. .' (p. 57). 
De overgang van het christelijk geloof 
onder de romeinse keizer Constantijn van 
slavenreligie naar godsdienst der heersen
den was dan ook een 'historische onver
mijdelijkheid' (p. 53). 
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De ontwikkelingsgang van de Geest is nu 
eenmaal over Europa gewandeld, dat was 
onvermijdelijk, dus het was goed. 
Deze visie op de ontwikkeling der mens
heid, waar ook Marx niet geheel vrij van 
was, is in feite walgelijk eurocentristisch. 
Uit lagere produktiewijzen 'moet' het kapi
talisme groeien en alleen uit het Europese 
kapitalisme 'moet' het communisme voort
spruiten. 
Zo'n stelling, in de 20e eeuw volgehouden, 
is toch een klap in het gezicht van de anti
imperialistische bevrijdingsbewegingen in 
al die delen van de 'derde wereld' die 
nauwelijks, of slechts ten dele via de zege
ningen van de Europese geest een revo
lutionaire ontwikkeling nastreven! 
Politiek belang: vorig jaar zijn we enorm 
geschrokken toen Theun de Vries in een 
blad van de SP zijn steun uitsprak voor 
een actie, om buitenlanders met een (we
liswaar hoge) oprotpremie Nederland uit 
te zetten- omdat... de Islamitische cultuur 
toch een 'Fremdkörper' in Europa was. 
Gezien het boek 'Ketters' is deze stand
puntbepaling geen toevallige uitglijder 
geweest. Het ligt in de lijn van een bepááld 
marxisme, dat de 'progressie in zelfbe
wustzijn der mensheid' nu eenmaal via 
Europa laat lopen, en dus 'het' christendom 
wel voor hoger moet houden dan 'de' 
Islam. 
Zo ergens, dan moeten hier de theoretische 
bakens van het marxisme worden verzet. 

231 

Fatsoen 

0 ja, en toch ook nog dit: 
Theun de Vries' neiging om vanuit een 
'hoger' standpunt op de geschiedenis neer 
te zien lijdt soms tot een akelig gezede
meesterij. Met een, seksepolitiek gezien, 
nu juist aanlokkelijke kant van veel ketterij
en weet hij weinig te beginnen: naaktlo
perij in de middeleeuwen, veelgesmade 
zg. 'veelwijverij' in communistisch Münster, 
alle ketters gedrag dat fatsoen en zedelijk
heid schockeert. In 'Ketters' wordt er met 
enige gêne, op zijn best vergoei lijkend, 
over gesproken. 
En zo moet je dan als flikker lezen, dat 
voor Erasmus bij zijn opvoeding in het 
klooster 'gevaren voortvloeiden vanwege 
de mannengemeenschappen, die het ge
voelsleven, met name de sexualiteit, vaak 
tot dwingende onnatuur veroordeelt' 
(p. 515). Onnatuur, toe maar. Was de ket
terhistoricus hier nog maar wat méér ket
ters-gezind geweest, zou ik dan wensen! 
De arbeidersbeweging (in de brede zin van 
het woord) heeft aan Theun de Vries veel 
te danken. 
Het is te hopen, dat hij er voor bewaard 
wordt, bijgezet te worden in de heili
genschrijn van de 'hollandse marxistische 
school', terwijl de problematiek die in zijn 
bijdrage aan het marxisme besloten ligt 
onbesproken blijft. 

Rinse Reeling Brouwer 
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Besef en 
kennis 
Onder geschiedkundigen, en dan wel in 
het bijzonder onder hen die het onderwijs 
zijn ingegaan, heerst grote zorg over de 
toekomst van hun vak. In het lager onder
wijs, waar de hoogste klassen enige uren 
vooral 'vaderlandse' geschiedenis plachten 
te ontvangen, gaat dit onderricht over in 
de veel breder opgezette 'wereld-oriënta
tie'. Bij het voortgezette onderwijs heeft 
zich naast geschiedenis en aardrijkskunde 
de 'maatschappijleer' genesteld. 
Het aantal uren geschiedenisles is voort
durend ingekrompen terwijl het systeem 
van keuze-pakketten voor het eindexamen 
er toe leidt, dat steeds minder jonge men
sen de betrekkelijk geringe kennis van de 
historie die ze in de eerste jaren hebben 
opgedaan, omzetten in een eindexamen
vak. 
De geschiedenis-mensen, die na hun studie 
voor het overgrote deel leraar worden, 
zien dit proces met lede ogen aan. 
De zorg om hun vak vermengt zich daarbij 
met de zorg om hun broodwinning (al lijkt 
het in hun kring soms ongepast dat laatste 
te noemen). Zij vrezen dat de herziene 
opleidingen voor het nieuwe basis-onder
wijs straks aan de eigenlijke geschiedenis
kennis weinig of niets meer zullen doen en 
dat vervolgens het hele voortgezette on
derwijs daar de weerslag van zal ontvan
gen. Geschiedenis zou zo gedoemd zijn, 
een verdwijnend vak te worden. 
Reeds nu bestaat de tendens, om bij het 
aanzienlijk verminderde uren-aantal dat in 
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de lagere klassen van het voortgezet on
derwijs aan de historie wordt gewijd, niet 
meer dan 'periodes' te behandelen. Het 
meest in zwang is daarbij die van de laatste 
halve eeuw, met de tweede wereldoorlog 
als een soort draaipunt. Wat men daarnaast 
aan kennis over het verleden van het eigen 
land kan bijbrengen is een hapje hier en 
daar (de opstand tegen Spanje) terwijl 
enige min of meer systematische kennis
overdracht van de geschiedenis in haar 
geheel praktisch ontbreekt. 
Deze, terecht door de betrokkenen als 
verontrustend beschouwde ontwikkeling 
bij het onderwijs staat bij nadere beschou
wing haaks op de in werkelijkheid aanwe
zige belangstelling. 

Historische boeken halen, als ze informatief 
en goed geschreven zijn, hoge oplages. 
TV-series over episodes uit het verleden 
hebben een grote kijkdichtheid, ook als er 
op het niveau wel het een en ander aan te 
merken valt (de serie over Willem van 
Oranje bijvoorbeeld). Het aantal studenten 
dat het geschiedenis-vak kiest blijft onge
veer constant; de grote wisselingen die 
men bij sommige andere studierichtingen 
ziet, komen hier niet voor. 
Dat getuigt van een vrij groot historisch 
besef- d.w.z. van het inzicht, dat wat in de 
eigen tijd gebeurt niet los te denken valt 
van wat eerder heeft plaatsgevonden. En 
dat besef correspondeert dan weer met 
een behoefte, een vraag naar kennis en 
overzicht. 
Maar daar moet, uiteindelijk, de school 
toch weer de grondslag voor leggen. Het 
gaat niet aan de kennis der historie bij een 
volk in toenemende mate aan het toeval 
der individuele belangstelling over te laten. 
De meerdere kennis van de één kan alleen 
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maatschappelijk nut hebben als ze begre

pen kan worden door velen. 
De geschiedenis-vakmensen zijn van oor
deel dat wat zij hebben over te dragen 
eigenlijk verplichte lesstof zou dienen te 
zijn, de hele schooltijd door. Ze hebben 
daarmee een sterk punt. Ze zouden zich er 
alleen zelf een beetje sterker voor moeten 
maken. 

M.B. 

Besef of 
betekenis 
Bent u Kabeljauw of heeft u meer Hoekse 
sympathieën? En als u geen Hollander 
bent maar Fries of Oost-Nederlander, voelt 
u zich dan Vetkoper of Heeckerener, danwel 
Schieringer of Bronkhorster? 
Een belachelijke vraag? U weet wèl, om 
maar eens een sprong van bijna een half 
milleniurn te maken, waar uw voorkeuren 
liggen in de Orangistisch-Patriotse tegen
stelling? 
Anders gevraagd: Tot hoe diep of tot hoe 
ver gaat het historisch bewustzijn van de 
Nederlander? Tot in de veertiende eeuw? 
Die eeuw van sociale en polit1eke strijd 
tussen Hoeken en Kabeljauwen hier en 
tussen de aanvankelijk pausgezinde Welfen 
en de keizerlijke Ghibellijnen in Italië, de 
eeuw van de 'Babylonische ballingschap' 
van de pausen naar Avignon? 
Als we de stelling van de Amsterdamse 
hoogleraar Brands, dat met de ontzuiling 
het historisch besef van de Nederlander 
steeds meer verdwijnt, binnenstebuiten 
keren tot die dat het historisch bewustzijn 
van de Nederlander zo diep is als de wortels 
van zijn zuil reiken, komen we niet veel 
verder dan de zestiende eeuw: Calvijn, 
Luther, Simonsz, Dillenburg, de martelaren 
van Gorkum en wat ons, marxisten, betreft, 
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met wat pijn en moeite Thomas Münzer. 

Een Zuid-Nederlander heeft tenminste nog 
zijn Guldensporenslag uit die veertiende 
eeuw. 

Samen met Pietha de Voogd heeft een van 
onze topvertaalsters, Jenny Tuin, vertaal
ster van o.m. Marguerite Yourcenar en 
ltalo Svevo, de historische roman van de 
Italiaan Umberto Eco, De naam van de 
roos, naar de Nederlandse lezer gebracht. 
Een verhaal handelend in 1327 in een 
orthodox-benedictijner abdij in Noord-Ita
lië; een decor van monniken die discus
siëren over meer of minder ketterse ar
moede-bewegingen, Geselaars, extrem isti
sche Franciscanen, de canonisering van 
Aristoteles, de Frans pauseJijke- Duits 
keizerlijke politieke tegenstelling of over de 
Noorditaliaanse Kabeljauwen: de vroegka
pitalistische handelsbourgeoisie van de 
jonge stadsstaten. De veertiende eeuw 
zeer hoog op de nationale boeken top-tien! 
Oplagecijfers waar onze allerbeste vader
landse schrijvers- en vooral schrijfster
in dit genre slechts van dromen. Een zich 
verruimend bewustzijn? Beginnen de 
vruchten van het vak wereldoriëntatie zich 
nu reeds afte werpen? 
Umberto Eco is hoogleraar semiotiek in 
Bologna. Nu is de semiotiek een van de 
nieuwere en modieuze loten aan de 
struik die literatuurwetenschap heet. Een 
theorie die de taal en met name de literatuur 
daarin, als een van de vele mogelijke te
kensystemen opvat. Zoals vaker in de 
geschiedenis van de wetenschdp, weer 
een alfa-theorie als min of meer onecht 
kind van een complex dat zich aan de 
bèta-kant aan het ontwikkelen is. 
In dit geval het complex van de informatie
theorie, één van die gebieden aan de exacte 
kant van· het wetenschapsspectrum waar 
het nog vrij worstelen is. Geen vastliggende 
bijna niet meer te verbeteren formalismen 
of dogma's. Geen genieën van een, twee, 
drie of zelfs vijfentwintig eeuwen ouderdom 
die over de schouder meekijken. ledere 
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keer blijkt zo'n snelle, bijna ongeremde 
vrije-val-ontwikkeling in een exacte weten
schap te leiden tot imitatie van, of positiever 
geformuleerd, inspiratie tot complementen 
in filosofische, menswetenschappelijke en 
zelfs historisch-literaire hoek. 
Om alleen maar in onze eeuw te blijven: 
de- inmiddels totaal verstomde- discus
sies in werkelijk ieder wetenschappelijk 
vak en daarbuiten ten gevolge van de 
relativiteitstheorieën; de nog steeds door
sudderende repercussies van de onzeker
heden, gelntroduceerd door de quantum
mechanica; de algemene twijfel aan 'ge
sloten systemen', sinds Gödel die, voor 
zelfs de wiskunde op losse schroeven 
heeft gezet; en de hele boom van filosofieën 
naar aanleiding van de moderne biologie. 
Om dan nog maar te zwijgen van alle 
splitsingen die zijn uitgevoerd in rijpe en 
groene wetenschappen tussen de theoreti
sche en de experimentele (toegepaste of 
beschrijvende) kant, toen de natuur- en 
wiskunde, in de loop van de eerste helft 
van deze eeuw, daarnaar meenden te 
moeten overgaan. 

Umberto Eco is hoogleraar semiotiek in 
Bologna. Die semiotiek stelt. in navolging 
van de informatica, begrippen als bood
schap- de voorspelbaarheid of informatie
dichtheid ervan- en code- het fetisj van 
de informaticus (I)- centraal. De Francis
kaner monnik en ex-inquisiteur William 
van Baskerville kraakt op Sherlock Holmesi
aanse wijze codes van verschillend niveau 
en lost daarmee raadsels, moorden en, en 
passant, middeleeuwse dogmatiek op. Dat 
William de veertiende-eeuwse empiristi
sche navolger is van ene Roger Bacon, de 
laat-dertiende-eeuwse pre-incarnatie van 
zijn vroeg-zeventiende-eeuwse naamge
noot Francis is voor de lezer één van de 
codes van de boodschap dat hij met een 
twintigste-eeuwse roman van doen heeft. 
Als u, net als ik, houdt van een wat slepende 
detective of politieroman voor in de trein 
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of voor stiekum aan de schrijftafel, terwijl 
u ook graag een graantje cultuur wilt mee
pikken, dan is hier in deze roman uw ideale 

combinatie. Eco heeft namelijk wèl een 
zeer groot aantal items van het veertiende
eeuwse denken op knappe wijze weten in 
te vlechten. Wilt u desondanks graag de 
bordjes Uitgang weten in het geconstru
eerde labyrint der semiotieke betekenissen 
-een pleonasme-, dan is er nog de uitleg 
van de schrijver zelf, verkrijgbaar in het 
Duits (Nachschrift zum 'Namen der Rose'; 
Carl Hanser Verlag). om haarfijn te weten 
wie wat en wat waar is. 
Hoogstwaarschijnlijk grijpt u echter wel in 
de boekenkast om die veertiende eeuw 
een beetje te kunnen plaatsen. En mis
schien ontdekt u, met de Romeins- uw 
kast zal wel verschillen van de mijne, maar 
wegens die zuil toch niet zo heel veel- dat 
u alsPen C lezer dan weliswaar geen Hoek, 
maar toch zeker geen Kabeljauw bent. 
Toch weer wat historisch besef gewonnen. 

w.w. 

Carmen 
'Zij had een vreemde, primitieve schoon
heid, een gezicht dat aanvankelijk verwon
dering wekte, maar dat men niet kon ver
geten. Haar ogen vooral hadden een tege
lijkertijd wellustige en woeste uitdrukking 
die ik later nooit meer in de blik van een 
mens heb gezien. Het oog van een zigeuner 
is als het oog van een wolf, luidt een Spaans 
gezegde, dat van een grote opmerkingsga
ve getuigt.'' 
Deze Carmen van de Franse schrijver Pros
per Mérimée (1803-1870) blijkt nog steeds 
mensen te inspireren, getuige het feit dat 
er vorig jaar drie Carmenfilms werden 
gemaakt. En nog onlangs konden we een 
uitvoering van de opera 'Carmen' van 
Bizet zien op tv, ter gelegenheid van het 
bezoek van Mitterand aan ons land. Wat 
voor vrouw is Carmen? 
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Mérimée 

In 1845 verscheen van Mérimée's hand de 
novelle 'Carmen'. Hij noemde het zelf een 
grappigheidje, dat hij publiceerde omdat 
hij geld nodig had. De novelle is het verhaal 
van de Bask José Navarro die op de voor
avond van zijn executie vertelt hoe hij van 

·eerzaam brigadier, door zijn liefde voor de 
zigeunerin Carmen, is verworden tot 
smokkelaar en moordenaar. 
Carmen ontmoet hij, als hij op wacht staat 
voor de sigarenfabriek van Sevilla waar zij 
werkt. Ze heeft een andere vrouw toegeta
keld met een mes en moet door hem gear
resteerd worden. Door hem te vleien en te 
liegen dat ze net als hij Baskisch bloed 
heeft, weet ze hem zover te krijgen, dat hij 
haar laat ontsnappen. Voor deze onacht
zaamheid komt hij achter slot en grendel 
terecht en wordt hij gedegradeerd tot 
recruut. Dit is een vreselijke vernedering 
voor een trotse Bask als José, maar als hij 
Carmen weer tegenkomt laat hij zich ver
leiden tot het negeren van de trommels 
van het taptoe om de nacht met haar door 
te brengen. En als hij het gat in de ringmuur 
moet bewaken laat hij zich door Carmen 
overhalen haar smokkelaarsbende door te 
laten. Hij is helemaal door haar betoverd 
en wil haar weer zien en weer de nacht 
met haar doorbrengen, maar vindt haar 
met een luitenant. José doodt hem. 
Nu zijn kansen bij het leger en elders hele
maal verkeken zijn zit er voor José niets 
anders op dan zich aan te sluiten bij Car
mens smokkelaars. Zij blijkt getrouwd te 
zijn met Garcia de Eénoog, die enkele 
jaren in het tuchthuis heeft gezeten, maar 
door haar listen bevrijd is. Na een ruzie 
doodt José deze Garcia in een duel. Als 
laatste vermoord hij Carmen. Hij is wanho
pig, omdat hij merkt dat ze hem steeds 
weer ontsnapt, steeds weer gaat ze met 
andere mannen mee. Hij wil een nieuw 
leven met haar beginnen in Amerika, maar 
zij wil hem niet meer, ze houdt niet meer 
van hem en wil niet langer door hem lastig 
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gevallen worden. Alleen door haar te doden 
kan hij haar behouden. 

Romantiek 

Prosper Mérimée behoorde tot de romantici 
van de generatie 1820, net als o.a. Lamarti
ne, Victor Hugo en Alfred de Musset Maar 
tegengesteld aan andere schrijvers uit de 
Romantiek liet hij zich niet meeslepen door 
grote gevoelens, maar wist hij een objec
tieve houding te bewaren, wat zich uitte in 
een sobere en licht ironische schrijfstijl. 
Zijn thema's behoren duidelijk tot de Ro
mantiek: hartstochtelijke liefde verbonden 
met de dood, het occulte en het exotische. 
Mérimée's grote belangstelling voor occul
te zaken is zeer sterk aanwezig in het ver
haal. De zigeunerin Carmen beoefent de 
zwarte kunst, ze kan de toekomst voorspel
len en ze gelooft heilig in magie en in het 
noodlot. Al tijdens haar eerste ontmoeting 
met José heeft ze voortekenen van haar 
dood gezien en telkens als ze de kaart legt 
wordt dit lot bevestigd. Hierdoor is haar 
houding nogal fatalistisch, het moet zo 
zijn, ze verzet zich niet als José haar wil 
doden. Ze heeft geen andere keus, omdat 
het lot het zo heeft gewild, maar ze heeft 
ook geen andere keus als ze haar vrijheid 
wil behouden. Liever dan zich aan José te 
binden sterft zij: 'Als mijnromheb je het 
recht jouw romi te doden; maar Carmen 
zal altijd vrij zijn.' 2 

De opera 

Georges Bizet (1838-1875) kreeg in 1872 de 
opdracht van de Opéra Comique om een 
stuk in drie bedrijven te maken. Hij was 
toen al bekend door het redelijk succes 
van zijn opera 'De parelvissers'. Het was 
een suggestie van hemzelf om hiervoor de 
novelle van Mérimée te nemen, waar
schijnlijk voelde hij zich aangetrokken door 
het exotische karakter van 'Carmen'. 
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In de opera, die in 1875 voor het eerst 
opgevoerd wordt, is het verhaal enigszins 
veranderd. Deels omdat een opera drama
tisch gezien andere eisen stelt en deels om 
tegemoet te komen aan de heersende 
normen van wat wel en niet kon op het 
toneel. Het Franse muziekleven stelde in 
die tijd niet zoveel voor. Het ging erom 
oogverblindendeproduktiesop het toneel 
te brengen die inhoudelijk niet zoveel 
voorstelden. De intrige van een opera 
mocht niet al te ingewikkeld zijn en het 
verhaal moest gelukkig aflopen. Bizets 
librettoschrijvers Meilhac en Halévy hebben 
José's eerste twee moorden weggelaten, 
maar de mede-directeur van de Opéra-Co
mique vond de moord op Carmen al zo 
onoverkomelijk dat hij zijn ontslag nam. 
Om de goede en onschuldige kanten van 
José te benadrukken hebben de libret
toschrijvers hem een verloofde gegeven, 
Micaëla, een zachtaardig en conventioneel 
meisje. Micaëla staat tegenover Carmen, 
die het lage en duistere in José wakker 
roept. Deze veranderingen maken José 
sympathieker en zorgen ervoor dat zijn 
geschiedenis meer medeleven oproept. 
Carmen wordt minder vrijheidslievend 
voorgesteld dan in het boek. Er is een 
toreador opgevoerd, Escamillo, voor wie 
ze José in de steek laat. Sterft ze in de 
novelle om haar vrijheid te behouden, in 
de opera sterft Carmen omdat ze haar 
liefde voor Escamillo niet wil verloochenen. 
En het betekent iets heel anders als een 
vrouw uit liefde voor een man sterft dan 
als ze dat doet omdat ze haar vrijheid 
boven alles liefheeft. 

Heldin 

Ondanks deze veranderingen wordt er met 
Carmen een heel nieuw type heldin op het 
podium gezet. De heldinnen van de 19de 
eeuwse opera waren altijd sopranen (Car
men is een mezzosopraan). die erg veel 
moesten lijden en die een speelbal waren 
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in de handen van mannen. De slechterikken 
in de opera's waren veel vitaler en handel
den zelf. In Carmen kwamen heldin en 
slechterik in één persoon tezamen, wat 
nog nooit eerder vertoond was. Het kwam 
wel eens voor dat een heldin op het sechte 
pad raakte en prostituee werd, zoals Violetta 
uit 'La Traviata' van Verdi, maar dan was 
zij ertoe gedwongen door de omstandig
heden en dus zelf onschuldig. Carmen 
kiest er voor met mannen mee te gaan 
voor geld. Ze weigert met José mee te 
gaan en een fatsoenlijk bestaan op te bou
wen, ze wil blijven leven zoals ze altijd 
geleefd heeft. Een vrouw als Carmen, een 
hoofdpersoon nog wel, die hàndelt in 
plaats van behandeld te worden, is een 
weinig voorkomend beeld in de opera. 
Zelfs de dappere Brünnhilde uit de 'Ring 
des Nibelungen' van Wagner raakt verstrikt 
in de listen die mannen hebben bedacht. 

Film 

Eén van de drie Carmen-films die vorig 
jaar werden gemaakt is die van de Spaanse 
regisseur Carlos Sa u ra. De film is tevens 
een schitterend loflied op de flamenco, die 
gebruikt wordt als expressie van het dra
matische gebeuren. De film toont een 
groep dansers en danseressen die bezig 
zijn met het instuderen van de 'Carmen' 
als flamenco-dansspel. 
Antonio, de choreograaf en degene die de 
rol van José danst is helemaal geobsedeerd 
door de figuur van Carmen en is op zoek 
naar de vrouw die aan het beeld dat hij 
van Carmen heeft kan voldoen. Hij vindt 
haar in de danseres Carmen. Maar als er 
een verhouding tussen hen ontstaat blijkt 
deze danseres meer op Mérimée's Carmen 
te lijken, dan hij had kunnen verwachten. 
Ook zij heeft een echtgenoot die wegens 
smokkel in de gevangenis zit, een man die 
er even onguur uitziet als Garcia de Eén oog. 
En ook zij vrijt met andere mannen en 
vindt dat hij daar niet moeilijk over moet 
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doen, zij is niet aan hem gebonden en wil 
vrij zijn. 
De twee niveau's in de film, het stuk dat 
ingestudeerd wordt en de verhouding 
tussen Antonio en Carmen, vloeien in 
elkaar over aan het eind en het publiek 
blijft zitten met de vraag of Antonio de 
danseres Carmen gedood heeft of dat ze 
de slotscène van de 'Carmen' spelen. 

Maagd/hoer 

Ons rest de vraag hoe wij Carmen moeten 
beoordelen. Is zij een gewetenloze temme
fatale of een onafhankelijke vrouw? De 
Carmen van Mérimée is niet door en door 
slecht. Als José haar heeft laten ontsnappen 
toont ze haar dankbaarheid door hem in 
de gevangenis een brood te bezorgen, 
waarin ze een vijltje en een goudstuk ver
stopt heeft. Als hij gewond is verzorgt ze 
hem trouw. Ook waarschuwt ze José ver
scheidene malen, dat hij haar niet moet 
volgen, omdat hij dan aan de galg zal eindi
gen. 
Door Carmen een zigeunerin te laten zijn, 
maakt Mérimée haar gedrag acceptabeler 
dan anders het geval zou zijn geweest. 
Verscheidene keren benadrukt hij dat zi
geuners hun vrijheid nu eenmaal hart
stochtelijk lief hebben en alle middelen 
zullen gebruiken om deze te behouden. 
De danseres Carmen van Saura zou een 
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geëmancipeerde vrouw genoemd kunnen 
worden in haar drang naar ongebonden
heid, maar haar echtgenoot en haar avon
tuurtjes laten een wat wrang smaakje na, 
het ziet er zo benaal uit. Het zal noch Méri
mée's, noch Bizets en Saura's bedoeling 
zijn geweest ons in Carmen de onafhanke
lijke vrouw te tonen, die de feministes van 
tegenwoordig voor ogen staat. Het feit van 
haar dood maakt het waarschijnlijker dat 
ze gewoon aan de verkeerde kant zit van 
de tweedeling maagd/hoer waar vrouwen 
door de eeuwen heen altijd in geplaatst 
zijn. Een vrouw als Carmen is bedreigend 
en is het leven niet waard. Er zal wel een 
zucht van verlichting door het 19e eeuwse 
operapubliek zijn gegaan als José toesteekt 
en de trouweloze zigeunerin sterft. Een 
zondige vrouw zal boeten. Carmen is geen 
nieuw soort vrouw, zij is zo oud als onze cul
tuur. 

Willy Hilverda 

Noten 

1. 'Carmen' is in het Nederlands verkrijgbaar in de 
reeks Prisma Klassieken, samen met een andere 
nouvelle van Mérimée, 'Colomba'. 

2. Eén van de namen die de zigeuners zichzelf geven 
is Romé, wat echtgenoten betekent. Een man of 
echtgenoot is een rom, een vrouw of echtgenote 
een romi. 

Overige gebruikte literatuur: Dean, W. Bizet, Londen 
1975 
Gor bet, A. Carmen, Antwerpen 1962. 
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PARTIJDOCUMENTEN 

Verklaring dagelijks bestuur CPN 

1. De politieke spanningen in kabinet en regerings· 
partijen, zijn de afgelopen dagen hoog opgelopen. 
Rondom het vraagstuk van al dan niet plaatsing van 
48 nieuwe atoomraketten is een crisisachtige situatie 
ontstaan. 
Van de zijde van de regering en vanuit regeringspar
tijen worden allerlei varianten gepresenteerd en ver
volgens weer aangevochten. Hoewel diverse varian· 
ten in de openbaarheid worden gebracht, is echter 
geen sprake van een doorzichtig kabinetsbeleid. 
2. Duidelijk is dat de VVD;CDA-coalitie is vastgelo
pen. Enerzijds is er de nog steeds groeiende bewe
ging tegen plaatsing van de raketten, die een meer
derheidsopvatting van de Nederlandse bevolking 
uitdraagt. 
Deze beweging eist een duidelijk NEE van de rege
ring. Anderzijds is er de schaamteloze druk en in
menging van de NAVO op de Nederlandse regering 
om de mening van de meerderheid van de Neder
landse bevolking te negeren en tot plaatsing te be
sluiten. 
3. In de Nederlandse politiek maakt de VVD zich tot 
woordvoerder van deze druk. De VVD poogt openlijk 
haar minderheidsstandpunt op te leggen. Zij speelt 
daarbij hoog spel en dreigt voortdurend met een ka
binetscrisis. 
De VVD bluft. Immers, ook een kabinetscrisis zal 
geen meerderheid voor plaatsing opleveren. In het 
CDA zijn de meningen verdeeld. Zij neemt niet dui
delijk afstand van het VVD-optreden. 
Het voortbestaan van de VVD'CDA-regeringscoalitie 
wordt tot inzet gemaakt van de besluitvorming over 
plaatsing van de kruisraketten. 
4. Terecht heeft minister De Ruiter in de NAVO op· 
nieuw op het Nederlandse voorbehoud gewezen. 
Echter ook 'het voorbehoud' was destijds een com
promis. Inmiddels is het failliet van het NAVO-dub
belbesluit duidelijk gebleken. Het bleek geen basis te 
leveren voor onderhandelingen gericht op vermin· 
dering van atoombewapening. 
Integendeel: er staan nu meer kernwapens in West 
en in Oost. De beweging in Nederland heeft zich ver
der verbreed en sterker plaatselijk verankerd, getui
ge het succes van de actieweek van het Komitee 
Kruisraketten Nee. 
Aan de orde is niet: 
het bereiken vtm een stellingname die VVD en het 
verdeelde CDA bevredigt, maar het nemen van een 
besluit dat de meerderheidsopvatting van de bevol
king tot gelding brengt. Dat wil zeggen: niet de een 
of andere variant van plaatsing, maar de vredesvari
ant: er moet nu NEE gezegd worden. 
5. De vredesvariant is veiliger, plaatsing van raket
ten verhoogt de atoomdreiging. 
De vredesvariant is democratischer, omdat zij een 
meerderheidsstandpunt van de Nederlandse bevol-
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king vertegenwoordigt. De vredesvariant is een di
recte bijdrage aan ontspanning, in een periode 
waarin de internationale verhoudingen zich ver
scherpen. Democratie en nationale onafhankelijk
heid van staten staan onder druk van een toenemen
de blokdiscipline en de bewapeningsspiraal wordt in 
opwaartse richting gestuwd. In deze situatie zijn con
crete stappen naar ontspanning bittere noodzaak. In 
Europa wordt het streven hier naar, bij uitstek verte
genwoordigd door groeiende vredesbewegingen. 
Vanuit een sterke persoonlijke betrokkenheid eisen 
mensen concrete stappen, met name om de krank
zinnige atoomwapenwedloop terug te dringen. 
In een aantal landen leidt dit al tot een verandering 
van de regeringspolitiek gericht op zelfstandige stap
pen tegen de atoombewapening. In de NAVO zijn 
duidelijke voorbeelden hiervan: de recente beslissin
gen van het Deense parlement- geen kernwapens 
op haar grondgebied te dulden, ook niet in 'crisis-si
tuaties' en niet mee te betalen aan de plaatsing van 
de nieuwe raketten - evenals de initiatieven van de 
Griekse regering - gericht op een kernwapenvrije 
Balkan. 
Een duidelijk NEE van Nederland is in deze situatie 
een nieuwe impuls voor het levend en strijdbaar 
houden van de hoop op ontspanning en vergroting 
van de veiligheid. Daarom moet nu onverminderd 
worden vastgehouden aan die inzet van de vredes
beweging om daarmee druk op de regering te blij
ven uitoefenen. 
6. VVD- en CDA-politici trachten plaatsing van de ra
ketten aan de bevolking te verkopen met als argu
ment dat niet-plaatsing het einde van de regering be
tekent, terwijl die nu juist zo succesvol bezig is met 
economisch herstel. 
De CPN wijst een dergelijke 'koppelverkoop' scherp 
van de hand. De serieuze inzet van de vredesactivis
ten kanen mag niet aan een dergelijke koehandel on
derworpen worden. 
Bovendien is hier sprake van een leugenachtige 
voorstelling van zaken. Er zijn signalen van een eco
nomisch herstel dat aan de ondernemers ten goede 
komt. Philips, Shell, Unilever en Akzo maken giganti
sche winsten. Er is ruimte voor een andere politiek. 
De 'meevallers' van Ruding illustreren het. De rege
ring biedt echter geen enkel perspectief voor de be
volking op het terugdringen van de werkloosheid en 
het keren van de voortdurend neergaande lijn van 
het levenspeil. Zij gaat onverminderd door met soci
ale afbraak, met een politiek die de werkloosheid be-
vordert en met de 1 juli-kortingen. · 
Het antwoord op deze 'koppelverkoop' is het door
zetten van de acties van de vredesbeweging én de 
acties om de 1 juli-kortingen van tafel te krijgen. 
7. De regering is blijkbaar niet in staat om een poli
tiek te voeren die de bevolking perspectief biedt en 
antwoord geeft op gevoelens van angst, onzeker
heid en dreiging. 
De CPN beoordeelt deze situatie als buitengewoon 
ernstig. Er ontstaat een klimaat van sociale ontwrich
ting, van verlies aan vertrouwen in politiek en parle
mentaire democratie. Het gevaar dreigt van de roep 
om sterke mannen en het 'recht in eigen hand ne
men'. 
Racistische en fascistische stromingen en organisa-
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ties grijpen deze situatie aan om hun vergiftigende 
denkbeelden onder de bevolking te verspreiden en 
daar steun voor te zoeken. 
Het toenemen van racistisch geweld en de opkomst 
van de Centrumpartij zijn daarvan schokkende uitin
gen. 

8. In deze situatie ligt een zware verantwoordelijk
heid bij alle democratische partijen en organisaties 
om de democratie te beschermen en tot ontplooil"ng 
te brengen. Hoopgevend en inspirerend zijn de tallo
ze activiteiten van comités en platforms in buurten, 
steden en dorpen tegen racisme, fascisme en anti
semitisme. 
Maar ook de acties en bewegingen voor vrede en so
ciale rechtvaardigheid hebben een grote betekenis 
voor het beschermen en ontplooien van de demo
cratie. 
Naar de mening van de CPN is het van het grootste 
belang, dat in die acties de nadruk ligt op het overtui
gen van zoveel mogelijk mensen en het tot stand 
brengen van brede coalities. 
Op die manier vormen zij tegelijk een garantie teyen 
rechtse provocaties die in een klimaat van onvrede 
tot geweld kunnen leiden. 
9. De CPN ziet een grote verantwoordelijkheid voor 
de progressieve partijen om - in nauwe band met 
maatschappelijke bewegingen - acties te organise
ren en te ondersteunen. 
De druk van deze acties, de eisen die gesteld worden 
en het overleg daarover vormen tegelijk de grond
slag om gezamenlijk alternatieven te formuleren en 
te propageren. Daarvoor zijn aanzetten aanwezig in 
veel plaatsen in ons land, waar platforms van sa
menwerking bestaan die gericht zijn op actie. Meer 
en meer krijgen zij een duurzaam karakter. 
De samenstelling van deze coalities wisselt, mede af
hankelijk van het doel waarop ze zijn gericht. Maar 
binnen dit geheel begint zich tegelijk een draagvlak 
af te tekenen voor een samenhangende andere, pro
gressieve politiek. 
In alle progressieve acties vinden (leden van) pro
gressieve partijen, vakbeweging en kerken elkaar. De 
CPN acht het van het grootste belang, dat tussen hen 
nu het beraad over alternatieven voor de regerings
politiek wordt gerntensiveerd, op plaatselijk, regio
naal en landelijk niveau. 
Zoals gezegd zijn plaatselijk al aanzetten aanwezig. 
Maar uitbouw daarvan maakt landelijk verdere stap
pen nodig. De situatie op dit moment in de verhou
ding tussen de progressieve partijen beantwoordt 
echter niet aan deze behoefte. Te veel zijn de partijen 
op de eigen interne toestand gericht of wachten zij 
de Kamerverkiezingen af in de hoop hun eigen posi
tie te versterken. 
De CPN wil met de andere partijen overleg voeren 
over de vraag hoe op korte termijn hierin verande
ring te brengen. 
10. Vanuit de actie en beweging, vanuit de bestaan
de samenwerkingsvormen komt naar de mening 
van de CPN een draagvlak naar voren voor een pro
gressief alternatief tegenover het huidige beleid. 
Hoofdpunten waarover in overleg overeenstem
ming zou kunnen worden bereikt om dit draagvlak 
politiek te vertalen, zijn· 

geen plaatsing van nieuwe atoomraketten; 
terugdringen van atoombewapening; 
verlaging van defensieuitgaven; 
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bestrijding van werkloosheid door arbeidstijdver
korting en keren van de matigingspolitiek; 
verdediging van de koopkracht, herstel van de 
koopkracht van de minima, bescherming van de 
uitkeringen; 
geen deregulering en privatisering, maar demo
cratisering; 
geen nieuwe kerncentrales, sluiting van de be
staande; 
bescherming van het recht op vrije abortus. 

11. De CPN rekent zich tot taak democratische en 
progressieve machtsvorming en het opbouwen van 
duurzame samenwerkingsverbanden te bevorderen. 
Onze eigen doelstellingen daarbij zijn aangegeven in 
ons program 'machtsvorming voor een socialistisch 
Nederland'. 
12. De CPN roept op tot het voeren van een intensie
ve campagne bij de Europese verkiezingen. 
Het Groen Progressief Akkoord van CPN, Groene 
Partij Nederland, PPR en PSP is een inspirerende 
vorm van progressieve samenwerking. Zij staat 
haaks op tendensen tot versnippering en desintegra
tie van links. 
Het Groen Progressief Akkoord geeft bovendien bij 
uitstek een stem aan de vele kritiek en weerstand te
gen de EG, zijn politiek en instellingen. Voor het eerst 
is het mogelijk dat deze stemming onder veel men
sen een vertegenwoordiging zal krijgen in het Euro
pees Parlement. 
Nog veel overtuiging zal nodig zijn om een zo sterk 
mogelijk progressieve vertegenwoordiging vanuit 
Nederland te bereiken. 
Vanuit al deze overwegingen is een intensieve cam
pagne voor het werven van stemmen noodzakelijk. 
Een stem voor het Groen Progressief Akkoord is een 
stem voor progressieve samenwerking. 

22 mei 1984 

Verklaring partijbestuur CPN 

Partijbestuur CPN: zolang kruisraketten niet zijn 
geplaatst, is er de mogelijkheid plaatsing te 
voorkomen. 

Het partijbestuur van de CPN heeft vrijdagavond laat 
een verklaring uitgegeven met de volgende inhoud: 

1. De CPN wijst het kabinetsbesluit inzake de kruis
raketten scherp van de hand, omdat het besluit plaat
sing van kruisraketten in het vooruitzicht stelt en de 
meerderhéidsopinie van de Nederlandse bevolking 
negeert. 
2. De opzet van de Amerikaanse regering, van de 
NAVO en van de Nederlandse voorstanders van de 
huidige NAVO-koers om nu tot een onomwonden en 
definitief 'ja' voor plaatsing te komen, is verhinderd 
door de massale inzet van de vredesbewgging tot in 
de jonÇJste tijd. 
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3. Het kabinetsbesluit is een poging om de tegen
stellingen binnen de regeringscoalitie over de kruis
raketten - die een zekere weerspiegeling vormen 
van de twee tegenover elkaar staande richtingen in 
de Nederlandse politiek ten aanzien van de bewape
ningspolitiek- te overwinnen. 
In zijn tekst gaat het besluit echter in de richting van 
plaatsing van kruisraketten en het verder ontkrach
ten van het Nederlandse voorbehoud. Daarmee 
geeft het de specifieke mogelijkheden om vanuit de 
Nederlandse positie een bijdrage te leveren aan ont
wapening uit handen. 
4. De ruimte om tot een definitief 'nee' te komen te
gen plaatsing van de kruisraketten wordt verkleind, 
wanneer het parlement het kabinetsbesluit over
neemt. 
De CPN roept allen op om de druk op te voeren om 
tot een Nederlands nee tegen de raketten te komen. 
De eerste stap is het voorkomen van instemming 
van het parlement met het besluit. 
De CPN zegt: zolang er nog geen kruisraketten in Ne
derland zijn geplaatst, blijft de plaatsing omstreden 
en blijft de mogelijkheid aanwezig om de plaatsing te 
voorkomen. 
5. De CPN roept op nu de acties in de komende da
gen in de verschillende plaatsen te steunen, aan de 
acties die het Komitee Kruisraketten Nee zal organi
seren massaal deel te nemen en de Hollanditisdag
daags voor het parlementsdebat- tot een groot suc
ces te maken. 

1 juni 1984 
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Een week nadat Lubbers in het kruisraket
tendebat de Tweede Kamer en, via de 
buis, de Nederlandse bevolking in alle 
toonaarden had trachten duidelijk te maken 
dat de 'boze Rus' alleen maar in toom valt 
te houden door in Nederland te dreigen 
met de plaatsing van 48 raketten over 11/2 

jaar, zei het SIPRI (Stockholm International 
Peace Research Instituut) bij de presentatie 
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Heet van de naald schreef lna Brouwer, 
de voorzitster van de Tweede Kamerfrac
tie van de CPN, na het kruisrakettendebat 
in de Tweede Kamer dit artikel. 
In juli en augustus verschijnt Politiek en 
Cultuur niet, maar ook in september zijn 
de overwegingen in dit stuk waardevol 
genoeg om ze de lezer aan te bieden. 

NEE blijven zeggen 

van zijn vijftiende jaarboek onomwonden, 
dat het een mythe is te denken dat na de 
stationering van een aantal nieuwe syste
men het evenwicht zal zijn hersteld: 
'Het spel blijft doorgaan; nieuwe maatre
gelen produceren altijd opnieuw tegen
maatregelen en de wapenwedloop wordt 
voortgezet'. 
Zo zijn er nu al circa 60.000 kernwapens in 
de wereld, waarbij het niet zoveel meer 
uitmaakt of de VS er 26.000 hebben en de 
Sowjet-Unie 34.000, of dat het net anders
om is. 
Aan beide zijden is er 1000 à 1500 maal 
zoveel vernietigingskracht als alle partijen 
in de Tweede Wereldoorlog bij elkaar 
hebben verschoten. 
Sinds die rampzalige oorlog is er dus op 
geen enkele wijze van wapenbeheersing 
sprake geweest, slechts van een waanzin
nige wapenvermeerdering. Dat is ook de 
werkelijke betekenis van de 572 kruisraket
ten. Ze zijn weer een verdere stap. Ze zijn 
in produktie, en de zorg voor de VS is nu 
om ze kwijt te raken. Ondertussen is Reagan 
al weer bezig met andere zaken: de voor
bereiding van plaatsing van circa 8000 
kruisraketten te land, ter zee en in de lucht 
b.v. En de aanzet tot een nieuwe bewape
ningswedloop in de ruimte. 
Waarom dan zo'n druk om die 48 raketten 
in Nederland te plaatsen, terwijl ze, nog 

geen tiende procent vormen van het totaal 
aantal kernkoppen in de wereld? Waarom 
die hardnekkige pogingen ze door de strot 
van de Nederlandse bevolking te duwen? 
Op die waanzin past maar één antwoord: 
Om de wapenindustrie, de strategen en 
generaals, de technische 'vooruitgang' en 
de superieuriteit daarvan gaande te hou
den. 
Als die argumenten nu eens in alle naakt
heid op tafel zouden liggen, dan zou het 
debat er wel even anders uit gaan zien. 
Dan zou Lubbers (eventueel met zakcom
puter in de hand) het volk ook ernstig via 
de buis toespreken, maar nu als volgt: 'Er 
is door onze Amerikaanse vrienden al 
zoveel geld in gestopt, beste mensen, het 
zou toch ondankbaar zijn als wij ze daarbij 
niet terwille zouden zijn'. 
Zo gaat het dus niet, is het nooit gegaan 
en zal het ook nooit gaan als een regering 
een onwillige bevolking wapens wil verko
pen. 
En dus heet het, dat 'de vijand' nog 
boosaardiger is dan hij gisteren al was. 
En dus, willen we eigenlijk niet plaatsen, 
maar we moeten wel, aangezien de 'vijand' 
hetzelfde doet, dat al gedaan heeft of zegt 
dat te zullen gaan doen. 
Alleen, zo wordt ook beweerd, via onder
handelingen komen we nog uit dit vreselijke 
dilemma, maar tegelijkertijd is er geen 
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voorstander van plaatsing die durft te 
ontkennen dat de onderhandelingen van 
de laatste 35 jaar slechts gepaard zijn ge
gaan met een ongekende opvoering van 
de wapenwedloop en de vernietigings
kracht. 

Aanvallen op vredesbeweging 

De argumenten die ik gebruik, zijn niet 
nieuw. 
Vredesdemonstranten, polemologen, 
politici in vele landen, vrouwenorganisaties 
hebben deze simpele feiten al vaak op een 
rijtje gezet. 
De uit het vredeskamp weggesleepte vrou
wen kunnen het ongetwijfeld op wel dui
zend andere manieren vertellen. En toch 
wordt deze eenvoudige constatering niet 
als een rationele stellingname geaccep
teerd door hen die geen andere weg zien 
dan die van de kernwapenwedloop. Inte
gendeel, voor hen wordt de vredesbewe
ging zelf bijna 'de vijand'. 
Het lijkt erop, dat Lubbers met zijn optreden 
in het kernwapenvraagstuk aan de geza
menlijke rechtse, ja zich zelfs liberaal noe
mende, pers het sein tot de aanval heeft 
gegeven op die vredesbeweging. Is het 
immers niet zo dat menig journalist en 
politicus, die noch tot de tegenstanders, 
noch tot de twijfelaars behoort, in de dagen 
na dit slepende debat een agressie ten
toonspreidt tegenover de vredesbeweging, 
die op zijn minst doet vermoeden dat die 
beweging jarenlang het prestige van 're
spectabele landgenoten' heeft ondermijnd. 
Wat te denken bijv. van een stukje in de 
NRC van de ongetwijfeld respectabele 
schrijver Van Doorn, daags na het debat: 
'Het blijft een bron van verbazing te moeten 
constateren hoe een materieel volstrekt 
schimmig en militair gezien vrij onbelang
rijke kwestie zoveel emoties wekt, zoveel 
argumenten mobiliseert en zoveel conse
quenties heeft kunnen uitlokken'. 
De schrijver meent dat kruiswapens vooral 

242 

een politiek symbool vormen, want 'anders 
zou het niet te verklaren zijn waarom poli
tiek links zich zo vastberaden heeft opge
steld'! 
Na van deze verbazing te zijn bekomen, 
heeft hij natuurlijk ook een verklaring. Het 
is het antimilitarisme van het socialisme. U 
weet wel, het gebroken geweertje. 
En om dat nog te vriendelijke beeld te 
doorbreken, voegt hij er waarschuwend 
aan toe: 'Ze miskende de ernst van de 
imperialistische dreiging van het nazisme 
in de jaren dertig.' Een regelrechte verval
sing dus. Want het was niet Colijn, het was 
niet Philips, laat staan Krupp die waar
schuwdentegen de opkomst van Hitler, 
het waren de anti-fascisten die waar
schuwden tegen de verbinding van het 
militarisme met reactionaire en fascistische 
politiek. 
Als je met dergelijke argumenten moet 
bewijzen dat je toch nog aan de 'goeie' 
kant staat in deze wereld met 60.000 kern
wapens, dan moeten de overige argumen
ten wel héél zwak zijn ... 

Links- rechts? 

Vanuit deze riant lijkende positie is het 
natuurlijk een kleinigheid, de aanval te 
openen op politiek links. 
CPN, PPR, PSP en EVP zouden niet alleen 
een politiek geïsoleerde positie innemen, 
voor de partijen waarvan vrouwen de 
woordvoerders waren (CPN, PPR en EVP) 
gaat de aanval ook nog gepaard met open
lijk seksisme. De 'dames' hielden larmoy
ante verhalen (Hilterman), zouden ze niet 
beter terug kunnen gaan naar de keuken? 
(Telegraaf). 
Dergelijke heren moeten inderdaad even
min in de keuken worden vertrouwd als in 
de functie van commentator over dit soort 
ernstige kwesties. 
Aan het adres van de PvdA komt het verwijt, 
dat zij zich 'uit het centrum laat drijven', de 
kruisraketten hangen als een molensteen 
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om haar nek, ze is uitgespeeld, zo wordt ge
zegd. 
Afgezien van het feit dat niemand op het 
idee komt dat de regeringskwestie ook 
voor een partij als de CPN zou kunnen 
spelen, is het verbluffend hoe dit argument 
ook door delen van links wordt overgeno
men. 
Door één heer gezegd, vervolgens honderd 
keer herhaald. De PvdA wordt getergd, 
bijna gechanteerd (zie ook de uitspraken 
van Lubbers) met het dreigement, uitge
sloten te worden van iedere regeringsdeel
name. 
Een simpel feit is natuurlijk wel. dat uit
eindelijk de kiezers de samenstelling van 
het parlement en zo mede de kleur van de 
regering bepalen. 
Maar het dreigement is gericht tot iedere 
progressieve partij- in feite geldt het voor 
alle tegenstanders van raketten -en dat 
belooft dus wat voor de kandidatenlijst 
van het CDA. 
Toch wordt deze druk niet door iedereen 
even nuchter-kritisch tegemoet getreden. 
Er is in de weken na het debat- ook bij 
sommige delen van links- een lichte nei
ging te twijfelen aan de juistheid van de 
eigen houding. 

Een aantal geruchtmakende opmerkingen 
van Mient Jan Faber valt dan ook niet in 
een leegte, maar in een klimaat van hoon 
bij rechts en twijfel bij links over de vraag, 
of we in Nederland wel in staat zijn om 
resultaten binnen te halen. 
Niet dat ze daarmee goedgepraat kunnen 
worden; 'eventueel een beetje bereid tot 
plaatsing,' gezegd daags na het debat, 
blijft natuurlijk een klap in het gezicht van 
veel vredesdemonstranten. 
Maar van 'verraad' is hier natuurlijk geen 
sprake. Wel van een ingewikkelde situatie, 
waarin je argumenten als die van Faber
en die van anderen- beter kunt nemen 
voor wat ze zijn om er serieus op in te 
gaan. 

243 

Geen resultaten? 

Allereerst de vraag of er geen resultaten 
zijn behaald. 1112 jaar uitstel, 1112 jaar niet 
bouwen in Woensdrecht zijn tastbare re
sultaten, die niet zouden zijn behaald als 
de vredesbeweging in alle breedheid niet 
een luid en duidelijk 'nee' had laten horen. 
Zeker, het genomen besluit werkt in de 
richting van plaatsing, maar of van uitstel 
geen afstel kan komen, hangt toch nog 
van een groot aantal factoren af. 
Onder andere van de vraag hoe de openin
gen- 'het verstand niet op nul, de blik niet 
op oneindig'; de regering moet de 'boer' 
op met het besluit; de beslissing zelf is 
gekoppeld aan een beslissing over de 6 
Nederlandse kernwapentaken'- worden 
gebruikt. 
De openingen zijn nog nauwelijks ingevuld 
en lenen zich dan ook voor allerlei inter
pretaties, zoals CDA defensiewoordvoerder 
Frinking nog aantoonde toen hij zei dat 
een eventueel verdrag ook nog minder 
raketten of zelfs een niet-plaatsing kan in
houden. 
Voor de vredesbeweging is het dan ook 
zaak, die openingen niet te verwaarlozen 
maar nauwkeurig te bestuderen. 
Had er meer resultaat uit het debat kunnen 
komen? 
Ongetwijfeld. 
Het is teleurstellend dat na de activiteiten 
van zo'n massale vredesbeweging, na de 
uitspraken van een Raad van Kerken, een 
Hervormde en Gereformeerde Synode, 
zelfs een zwakke D'66-motie, die het defini
tieve besluit mede wilde toetsen aan het 
gedrag van de VS, slechts 71 stemmen be
haalde. 
8 CDA-voorstemmers bleken te weinig. 
Maar is er genoeg nagedacht over de 
zware pressie, die op de twijfelaars binnen 
de CDA-fractie is gezet? 
Druk, die varieerde van een apart onder
houd voor iedere twijfelaar met minister 
de Ruiter tot dreiging met het verlies van 
een plaats op de komende CDA-kandida-
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tenlijst. Waarom zouden de wapenbeheer
singsargumenten, waarmee de regering zo 
kwistig strooide, net iets meer de doorslag 
hebben gegeven dan die van de zich soms 
als alternatieve Minister van Defensie 
opstellende Mient Jan Faber? 
Is er wel echt gediscussieerd met CDA-ers, 
of zijn ze vooral bestookt met overigens 
goedbedoelde eisen? 
Allemaal vragen, die gesteld mogen en 
kunnen worden. 

Nederlandse· rol 

Centraallijkt komen te staan de vraag hoe 
je tot wapenbeheersing komt. 
Op dat argument beroepen zich immers 
kabinet èn oppositie. Er ontstond a.h.w. 
een concurrentie over de vraag, wie de 
meeste overtuigingskracht heeft als het er 
om gaat, tot echte wapenbeheersing en 
veiligheid te komen. 
In zekere zin is dat een bekende weg. 
Nieuw echter is het 'nee' gesteld door een 
massale vredesbeweging. En wie zegt dat 
een 'nee' géén invloed zou kunnen uitoefe
nen? 
Voorbeelden als het verbod van chemische 
wapens, het verbod van de Neutronenbom, 
van de ruimtewapens tonen aan dat Ne
derland in het geheel niet is uitgespeeld, 
als het zou weigeren de raketten te accep
teren. 
Integendeel; Nederland speelt een belang
rijke rol bij de onderhandelingen over het 
uitbannen van de chemische wapens. 
Bovendien is een 'nee' tegen de kruisraket
ten niet alleen een duidelijke weigering om 
verder mee te doen aan deze nucleaire 
waanzin. Het is ook een keus uit de over
tuiging, dat alleen zó controle is te herkrij
gen over het oncontroleerbare proces van 
de kernwapenwedloop. Controle, die bo
vendien alleen echt te bereiken is in dat 
gebied waarover jezelf kunt beslissen: 
Nederland zelf! 
Het is ook een democratische eis ten op-
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zichte van het ondemocratische machts
proces, waarvan altijd wel duister zal blijven 
hoe dit nu precies heeft geleid tot een 
totaal van circa 9500 megaton aan vernieti
gingskracht. 
Natuurlijk is het mooi als je als Nederland 
je steentje bij kunt dragen aan de veiligheid 
in de wereld. 
Maar is bevriezing- en dus stopzetting 
van plaatsing- nu niet minimaal nodig om 
de onderhandelingen over wapenvermin
dering zelfs maar op gang te krijgen? 
En is het misschien juist niet zo dat een 
voorwaarde voor een veiliger wereld is, 
dat ieder volk opnieuw voor de eigen vei
ligheid gaat staan? 
Een oud gezegde luidt: een goed voorbeeld 
doet goed volgen. Eenvoudig maar daar
mee niet irrationeel. 
Naar mijn mening zou de komende 11/2 

jaar veel energie moeten worden gestoken 
in het overtuigen van nog meer mensen, 
het overleg met andere vredeskrachten, 
vooral in kleine landen in Oost en West, 
het verder ontwikkelen van een strategie 
voor een kernwapenvrij Europa. Maar ook 
het ingaan op argumenten van de tegen
stander. 
Daarmee is onverbrekelijk verbonden de 
noodzaak verbindingen te leggen met de 
in opstand komende derdewereldlanden, 
die- ondanks honger en armoede- nu al 
noodgedwongen tot kapitaalexporteur zijn 
geworden naar landen met een 'bloeiende' 
wapenindustrie. 
Wie niet in zo'n strategie gelooft, kan niet 
beweren te geloven in een onderhande
lingsstrategie, die zo weinigen invloed 
geeft maar zoveel massavernietigingswa
pens en daarmee onveiligheid heeft opge
leverd. 
We kunnen dus met opgeheven hoofd 
NEE blijven zeggen. 

25juni 1984 
lna Brouwer 
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De bedoeling was, om in dit artikel in te gaan op de sociaal-economische voorstellen en 
alternatieven voor dit regeringsbeleid, die er binnen de vakbeweging en de PvdA leven. 
Dit mede naar aanleiding van al het gekrakeel rond verschillende stromingen, crisis in 
de PvdA, ruzies tussen bonden etc. etc. Discussies en conflicten die vooral via de week
bladen tot ons komen en die tot inzet het vraagstuk van de betaaibaarheid van de ver
zorgingsstaat hebben. Of liever gezegd, leken te hebben. Want afgezien van serieuze 
pogingen om een aantal daarmee samenhangende vraagstukken aan te pakken, m.n. in 
de Groene, blijkt erg veel stof bij nadere lezing niet meer dan een weerslag van gevechten 
om invloed en posities. Kortom, hanengevechten op de vierkante centimeter. 

De sociaal-democratische 
alternatieven voor het 
regeringsbeleid 

Het was zeer zeker niet mijn bedoeling om 
op een gemakkelijke manier uit te halen 
naar de PvdA of de vakbeweging. Alle 
alternatieven die voor het beleid van CDA 
en VVD zoals dat de afgelopen jaren wordt 
gevoerd, worden ontwikkeld zijn buitenge
woon belangrijk en verdienen een serieuze 
benadering. Die van de sociaal-democratie 
vooral, omdat ze nu eenmaal de hoofd
stroom van de Nederlandse arbeiders-be
weging vormt. Niet alleen kwantitatief, 
maar ook in het denken van grote groepen 
mensen, die niet eens allemaal lid van 
sociaal-democratisch georiënteerde orga
nisaties behoeven te zijn. 
Dergelijke voorstellen dienen natuurlijk in 
de eerste plaats beoordeeld te worden op 
hun realiseerbaarheid en op hun bijdrage 
aan een oplossing voor de problemen 
waar we voor staan. Voor alternatieven die 
op zichzelf wel mooi zouden zijn, maar 
volstrekt naast de realiteit van dit moment 
staan, koopt niemand iets. Ik ben dus een 
tegenstander van de opvatting dat je toch 
eerst het kapitalisme moet afschaffen 
alvorens er iets kan veranderen. 
Realiseerbaarheid is voor mij echter niet 
hetzelfde als 'haalbaarheid'. 'Haalbaarheid' 

neemt de bestaande machtsverhoudingen 
tot uitgangspunt, gaat uit van bestaande 
vooronderstellingen; meer nog, legt zich 
daar bij neer. Realiseerbaarheid wil juist 
ook inbreken op die bestaande verhoudin
gen, zodat er steeds meer van de uiteinde
lijke doelen tot stand kan komen. Met 
andere woorden, de aangedragen alterna
tieven moeten niet alleen op korte termijn 
iets opleveren, ze moeten ook een directe 
relatie hebben met een wezenlijke veran
dering van machtsverhoudingen. 
Een positieve uitkomst van de doorrekening 
die het CPB van de PvdA en FNV-plannen 
heeft gemaakt is belangrijk om te laten zien 
dat het ook inderdaad anders kan en om 
afbreuk te doen aan het beeld dat rechts 
altijd schetst van links als de grote geldver
spil Iers. 'Socialisten hebben een gat in hun 
hand'. Maar of het ook echt anders zal 
gaan hangt van veel meer af. Of er ook 
echt ruimte en mogelijkheden komen voor 
een ander beleid- en wil dat zoden aan de 
dijk zetten dan moet dat langer dan een 
paar jaar gevoerd kunnen worden- hangt 
vooral ook af van de mate waarin die alter
natieven de bevolking politiseren. D.w.z. 
de mate waarin die voorstellen klaar en 
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duidelijk onthullen wat er aan de hand is 
en waarom; mensen ook de mogelijkheid 
bieden om hun eigen problemen en positie 
erin te herkennen; de mate waarin ze bij
dragen aan het ontwikkelen van het be
wustzijn dat je niet afhankelijk bent van de 
grote lijnen van de economie, maar dat je 
die met z'n allen kan beïnvloeden en stu
ren. 
Op dat laatste aspect van wat ik realiseer
baarheid noem heb ik de alternatieven van 
PvdA en FNV en alles wat er zo omheen 
geschreven is, gelezen. 

Gevraagd: een ommekeer 

Ik moet zeggen, dat was een niet erg op
wekkende bezigheid. De hanengevechten, 
machtsconflicten en animositeit tussen 
verschillende bonden en hun vertegen
woordigers, opvolgingskwesties etc., het 
speelt er allemaal dwars doorheen en 
maakt het geheel weinig verheffend. Het is 
ook gevaarlijk, omdat het een gevoel ver
sterkt van 'ze doen maar'. En hoewel ik 
altijd met smaak de weekbladen lees, zou 
je soms toch willen dat journalisten iets 
minder gelegenheid boden aan de kikkers, 
om zich op te blazen. 
Maar ook los daarvan leverde het nu eens 
achter elkaar nalezen van allerlei materiaal 
bij mij voornamelijk vermoeidheid, passivi
teit en desinteresse op. En mijn uitgangs
punt was toch om me er echt inhoudelijk 
in te verdiepen. 
Hoe moet het in hemelsnaam al die mensen 
wel niet vergaan, die in de chaos van ge
gevens en ontwikkelingen bij linkse partijen 
naarstig zoeken naar iets dat uitzicht biedt 
op een ommekeer? Een ommekeer, niet 
zozeer omdat ze nou zo'n behoefte hebben 
aan iets spectaculairs of revolutionairs, 
maar gewoon omdat ze niet tot echte 
armoede willen vervallen en zich grote 
zorgen maken over de bestaansmogelijk
heden van hun kinderen. 
Wat het meest opvalt bij het lezen van de 
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alternatieven is het ontbreken van dit idee 
van een noodzakelijke en mogelijke om
mekeer van de ontwikkelingen. Er gaat 
geen kracht vanuit, geen elan, geen zeker
heid dat het mogelijk is om de maatschap
pelijke ontwikkelingen te sturen en te be
heersen ten bate van de grootst mogelijke 
meerderheid van de bevolking. Geen uit
straling van fundamentele doelen op de 
kortere termijn, doelen van vandaag. 

Veel gepraat en geschrijf over de onrecht
vaardigheid van dit regeringsbeleid, over 
de aanslagen op de solidariteit. En hoe 
juist die constateringen op zichzelf ook 
zijn, het komt toch over als simmen in de 
marge. 
Dat wordt mede veroorzaakt door het feit 
dat al die plannen en opvattingen ook nog 
lijden aan een overmatige nadruk op het 
eigen zgn. realiteitsbesef, in mijn termino
logie dus haalbaarheidsbesef. leder tegen
voorstel voor dit regeringsbeleid begint bij 
wijze van spreken met een onderstreping 
van de economische crisis en dus van de 
noodzaak van bezuinigen en offers bren
gen. 

In grote lijnen komen de plannen van de 
PvdA en FNV met elkaar overeen. Ze gaan 
uit van het niet doorvoeren van een aantal 
uiterst verwerpelijke maatregelen van deze 
regering, zoals de kortingen op de salaris
sen van ambtenaren en van trendvolgers, 
het verlagen van de uitkeringen; een gericht 
economisch stimuleringsbeleid, m.n. in de 
bouw; bescherming van rechten, zoals b.v. 
de huursubsidie; niet door laten gaan van 
de verhogingen van huren en gasprijs; het 
tegengaan van de afbraak van verschillende 
voorzieningen door een aanzienlijke ver
mindering van totaal te bezuinigen bedra
gen, b.v. op de uitkeringen aan de ge
meenten, en verder een herverdeling van 
arbeid middels arbeidstijdverkorting. Over 
dat laatste bestaat bij de PvdA en de FNV 
enig verschil van mening. Bij het verschij
nen van deze plannen in 1983 mikt de FNV 
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op een a.t.v. van 2% in 1984 tegen inleve
ring van de prijscompensatie; de PvdA 
pleit voor nog eens 2% tegen inlevering 
van loon. 
Op zich zijn het belangrijke maatregelen 
die voor veel mensen een verlichting zou
den betekenen. Echt schokkend kan ik ze 
echter niet vinden en vooral de uitgangs
punten die aan de voorstellen vooraf gaan, 
het kader waarin ze worden geplaatst, 
ontnemen ze iedere glans en uitstraling. 
'Het op peil houden van de binnenlandse 
bestedingen betekent niet dat de beste
dingsmogelijkheden van individuele men
sen in tact kunnen blijven. Een verder 
koopkrachtverlies voor werknemers en 
ontvangers van uitkeringen is in 1984 on
vermijdelijk.' 
'De kosten van de crisis en de kosten van 
de bestrijding van de crisis moeten eerlijk 
-naar draagkracht- over de bevolking 
worden verdeeld. De hoogstbetaalden 
mogen niet langer buiten schot blijven, de 
laagst betaalden moeten zoveel mogelijk 
worden ontzien.' 
'Koopkrachtverlies voor werknemers en 
ontvangers van uitkeringen is in 1984 
onvermijdelijk. De belangrijkste reden is de 
snelle groei van de beroepsbevolking: er 
komt een groot aantal mensen bij die op 
de één of andere manier aan een inkomen 
geholpen moeten worden. De koek moet 
over meer mensen worden verdeeld.' 
Alle drie citaten zijn uit het FNV urgentie
programma van oktober 1983. 

Inleveren onontkoombaar? 

Ik pik die citaten er niet uit om daarmee 
een vertekend beeld te kunnen geven. 
Zowel in de plannen van de FNV als in die 
van de PvdA staat de onontkoombaarheid 
van het inleveren centraal. Zelfs voor de 
laagste inkomens worden geen garanties 
gegeven. 'Zoveel mogelijk ontzien' betekent 
onder de huidige verhoudingen 'inleveren'. 
De PvdA gaat ook uit van inleveren, om 
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vervolgens middels overheidsmaatregelen 
de bestedingsmogelijkheden van de laagste 
inkomens toch op peil te houden. Ik ga 
niet uit van kwade trouw, maar geloof er 
ook niet in en met mij velen niet. Per slot 
staat al het gepraat over de offers die 
gebracht moeten worden al jaren in het 
teken van de herverdeling van arbeid en 
inkomen en komt juist daar al jaren niets 
van terecht. De werkloosheid is groter dan 
ooit en de inkomensongelijkheid neemt 
alleen maar toe. 
Handhaving en verbetering van koopkracht 
voor de lagere inkomens dient net zo'n 
onbuigzaam uitgangspunt te worden als 
het niet plaatsen van kruisraketten. 
Voor mij betekent dat echter geenszins, 
dat daarmee alles maar bij het oude moet 
blijven. Ik ben voorstander van een drasti
sche aanpak van een rechtvaardiger verde
ling van werk en inkomen en van de indivi
dualisering daarvan. Dat zal onontkoom
baar gevolgen hebben ook voor de hoogte 
van individuele inkomens. Maar dat is 
geenszins hetzelfde als het vragen van een 
inkomensoffer van alle inkomensgroepen 
voor een arbeidstijdverkorting die geen 
zoden aan de dijk zet. Je kan niet verwach
ten dat mensen daar warm voor lopen. 
Tegen wie heeft de PvdA het eigenlijk als 
zij in haar programma 'Weg uit de crisis' 
stelt: 'Mensen zijn wel degelijk bereid een 
offer te brengen als daarmee kan worden 
bereikt dat er nieuwe banen komen, als 
daarmee kan worden bereikt, dat de eco
nomie weer nieuw leven wordt ingebla
zen?' Tegen zichzelf? Als een soort bezwe
ring van de vrees dat die bereidheid wel 
eens erg kon zijn afgenomen? Tegen het 
CDA? Als een teken van bereidheid om 
verantwoordelijkheid te nemen voor onpo
pulaire maatregelen? Tegen al die mensen 
die zeker weten echt geen cent meer te 
kunnen missen? Of tegen de groeiende 
groep die gezien de ervaringen van de 
afgelopen jaren steeds hartgrondiger aan 
de houdbaarheid van die stelling begint te 
twijfelen? 'Het is crisis, maar als we met 



Politiek en Cultuur 

z'n allen goed ons best doen en ons inzetten 
en offers brengen, zal het heus eens goed 
komen', lijkt de inhoud van de boodschap. 
Geen boodschap die in de huidige om
standigheden erg tot de verbeelding kan 
spreken. 
Op die manier gaat van geen enkel voorstel 
enig perspectief op een wezenlijke veran
dering van structuren uit; een perspectief 
op beheersing van de maatschappelijke 
ontwikkeling dus. Het is alsof je een pad 
hakt in de jungle, het groeit achter je zo 
weer dicht. 
Het gevaar daarvan is ook, dat het mensen 
volstrekt terug werpt op zichzelf en op een 
realiteit die geen enkele relatie meer lijkt te 
hebben met alle plannen die ieder jaar 
opnieuw worden uitgebroed. iets dergelijks 
drukte Marcel van Dam uit in zijn rede 
n.a.v. de verkoop van het 200.000ste exem
plaar van het boek De Aanslag van Mu
lisch: 
'Wat is het antwoord van de sociaal-demo
cratie tot nu toe geweest? Kort samengevat 
komt het hier op neer: vasthouden aan de 
principes die altijd zijn verkondigd en het 
tegenhouden van verslechteringen die de 
mensen treffen. Tenminste zo lang dat 
kan. Want telkenmale wordt links voor zijn 
alternatieve deelvoorstellen gedwongen 
uit te gaan van de voorstellen van rechts, 
en daarmee ook gedwongen verslechterin
gen van vorige jaren de facto te erkennen 
of te accepteren. Geen misverstand: die 
voorstellen van links zijn meestal beter en 
betekenen ook veel meer voor gewone 
mensen. Daarom verdienen ze steun. Waar 
het mij om gaat is dat de sociaal-democratie 
op deze wijze ongewild tè vaak dat onder
deel van een rechts leger vormt dat de 
achterhoede dekt. Dat schept op den duur 
geen vertrouwen.' 
(Vrij Nederland 15-1 0-1983) 
Ik neem dit citaat niet over om in ons vuistje 
te kunnen lachen over het failliet van het 
reformisme, bij wijze van spreken. Ik vind 
dat Van Dam hier vrij scherp het dilemma 
van linkse politiek verwoordt, een dilemma 
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dat ook geldt voor communistische politici. 
Communistische gemeentebestuurders 
kunnen daar een woordje over meespreken. 
Wat ik maar wil zeggen is dat er voorstellen 
moeten worden ontwikkeld die juist breken 
uit de logica van het door Van Dam ge
schetste proces en dat het m.i. in de voor
stellen van de PvdA en van de FNV daar 
nu juist aan ontbreekt. 

De jachten en de sleeën 

Wat irriteert en het gevoel van machte
loosheid versterkt is dat al die plannen 
worden onderbouwd met serieuze en 
minder serieuze interviews met zorgelijke 
heren in saaie, zorgelijke pakken, waarin 
de procenten economische groei, de pro
centen a.t.v. en de procenten herbezetting 
je om de oren vliegen- zo willekeurig, dat 
het een afstudeerproject zou kunnen zijn 
om te onderzoeken of ze niet maar wat uit 
hun duim zuigen en in de loop van een 
aantal jaren zichzelf voortdurend tegen
spreken. 
Uitspraken die in ieder geval voor iedere 
willekeurig geïnteresseerde leek volstrekt 
oncontroleerbaar zijn. Waarom zou hij of 
zij de even zorgelijke boodschap van Lub
bers: 'Even doorbijten, dan komen we 
door het dal heen' hier evenzeer voor lief 
nemen? Waarbij die dan nog het voordeel 
heeft iets te kunnen uitstralen van 'Vertrouw 
op mij. ik doe er iets aan'. Net Colijn, maar 
dan een wat modieuzere versie. Dat hij 
ondertussen stiekem iets anders zit te 
doen dan ons door het dal heen helpen 
blijft achter het fluwelen gordijn van de 
percentages en de problematieken verbor
gen. Behalve natuurlijk als het eens even 
te voorschijn piept in zoiets als de RSV-en 
quête. Ik weet niemand in mijn omgeving 
(en daar zitten zelfs VVD-ers tussen) die 
niet weet dat dit soort schandelijke verrij
king zich ook op dit moment voordoet, dat 
het het effect en het doel van deze rege
ringspolitiek is. Ze zien de jachten, de 
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villa's en de sleeën die hen met meer dan 
140 km op de grote weg voorbij gaan en 
ze weten dat dat ergens van betaald moet 
worden. Waarom wordt dat in die plannen 
niet onthuld, waarom wordt niet in alle 
alternatieven begonnen met zichtbaar te 
maken hoe godsgruwelijk rijk dit land is. 
Dat het probleem 'm niet zit in onze offers, 
maar in het feit dat we niet aan het grote 
geld kunnen komen. 
Dat je niet alles tegelijk kan realiseren weet 
ieder kind, daarvoor hoeven we niet voort
durend onze offerbereidheid te onderstre
pen. 
Tenzij ... tenzij de PvdA en in zeker opzicht 
ook de vakbeweging zich in haar planont
wikkeling voortdurend bewust is van de 
noodzaak het CDA (of delen daarvan) te 
vriend te houden en dus huiverig is om te 
onthullen waar het CDA echt mee bezig is. 
'Dat beleid (de miljoenennota) heeft maar 
één doel; het slopen van de verzorgings
staat. De argumentatie ervoor is simpel; er 
is geen geld meer voor dure voorzieningen, 
er moet bezuinigd worden. Maar dat is een 
schijnargumentatie. Want voor veel zaken 
is er vaak nog wel geld te vinden. De 
werkelijke reden voor de sloop van de 
verzorgingsstaat is een ideologische' aldus 
'Weg uit de Crisis'. Verder lees je daar 
helemaal niets meer over. Waarom niet? 
Waarom wordt hier niet scherp en duidelijk 
en met kracht van feiten en argumenten 
uit de doeken gedaan waar dit kabinet echt 
mee bezig is. Waar het geld zit en waar het 
dan wel aan uitgegeven wordt. Om daar
mee dan te kunnen aangeven dat datgene 
waar de PvdA voor staat, de voorstellen 
die zij doet en de ideeën die zij heeft niet 
zomaar een ander voetpad uit het dal van 
de crisis is? Om te kunnen aangeven dat 
zij een andere politiek voorstaat met een 
ander doel en voor andere mensen. (Ove
rigens ook voor grote groepen die nu 
menen dat ze bij Lubbers goed zitten.) 
De enige die in die zin een uitkleedpoging 
doet is de al genoemde Marcel van Dam. 
Met veel lef heeft deze sociaal-democrati-
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sche politicus het afgelopen jaar alle hem 
ter beschikking staande middelen gebruikt 
om de werkelijke doelstellingen van dit 
regeringsbeleid te onthullen en om zijn 
opvattingen te geven over de z.i. noodza
kelijke radicale antwoorden van de PvdA. 
Overigens niet alleen met betrekking tot 
Lubbers, maar ook tot een aantal autonome 
maatschappelijke ontwikkelingen die hij 
meent waar te nemen. 

Gedulde samenleving? 

Het beeld dat Van Dam ons schetst van de 
toekomst is zeker niet rooskleurig. Volgens 
hem wordt er doelbewust gestreefd naar 
een samenleving waarin er een zeker even
wicht bestaat tussen ondernemers en een 
redelijk welvarende werkende meerder
heid, met daarnaast in de marge van de 
samenleving een werkloze, steeds verder 
verpauperende minderheid van overigens 
grote groepen mensen die het ontbreekt 
aan ieder perspectief op zelfontplooiing. 

Een grote groep die een leven leidt dat 
naar de maatstaven van onze beschaving 
niet meer menswaardig genoemd kan 
worden. Bij een dergelijke volstrekt on
rechtvaardige verdeling van welvaart, 
voorzieningen en cultuur, hoort een sa
menleving die zich onontkoombaar in 
ondemocratische, autoritaire zin ontwikkelt. 
Een samenleving die zich geen enkele 
tolerantie kan permitteren ten opzichte van 
alles wat zich ook maar enigszins buiten 
de gebaande paden beweegt. Een samen
leving die het repressieve apparaat steeds 
meer en grover zal moeten inzetten, ge
steund door een overwegend blanke wer
kende meerderheid die zich geen ander 
doel in het leven meer zal kunnen en durven 
permitteren dan het krampachtig en angstig 
handhaven van de eigen positie. 
Dat perspectief is niet zomaar een angstig 
visioen. Dat proces is in gang en met name 
in de grote steden is dat ook goed zichtbaar. 
Het is zichtbaar in verpauperde wijken, in 
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toenemende uitzichtloosheid en geweldda
digheid, in de directe afbraak van voorzie
ningen in juist die wijken waar de mensen 
met de laagste inkomens wonen. En na
tuurlijk is het het meest schrijnend zichtbaar 
in de werkloosheidscijfers onder jonge 
mensen, vrouwen en mannen, die daardoor 
geen schijn van kans krijgen om een zelf
standig bestaan op te bouwen. En die 
processen gaan elkaar versterken en zullen 
de deling van onze samenleving sneller 
dichterbij brengen dan we nu verwachten. 
Het doorbreken van dat proces moet het 
beginpunt zijn van alle alternatieven en 
tegenplannen die er vanuit progressieve 
organisaties worden ontwikkeld. De ver
schillende organisaties zullen elkaar daarin 
hebben te vinden. Net zo goed als in de 
vredesbeweging het voorkomen van een 
allesvernietigende atoomoorlog alle on
derlinge verschillen van opvatting over
stijgt, zo dient in de sociaal-economische 
politiek het voorkomen van een allesver
nietigende verpaupering van onze samen
leving het directe doel te zijn waaraan alle 
discussies en meningsverschillen onderge
schikt zijn. 
Zoals het niet plaatsen van kruisraketten 
een wezenlijke doorbraak is van de logica 
van de atoombewapening, zo is een drasti
sche verkorting van de arbeid tot een vijfu
rige werkdag een wezenlijke doorbraak 
van de logica van de werkloosheid. Vrede 
kan!, als we maar ophouden met voortdu
rend verdergaande bewapening. Volledige 
werkgelegenheid kan!, als we de huidige 
arbeidsverdeling maar doorbreken. Na
tuurlijk is daarmee niet alles geregeld, blijft 
er genoeg over waar we nog geen ant
woord op hebben. Zaken die nog moeten 
worden ingevuld en waarover we elkaar 
nog genoeg in de haren zullen zitten. 
Waar het om gaat is de noodzaak om een 
radicaal uitgangspunt te kiezen en van
daaruit plannen en stappen te ontwikkelen. 
Praten over volledige werkgelegenheid en 
het vervolgens hebben over 2% arbeids
tijdverkorting of 2% + 2% zoals de PvdA, 
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wekt op z'n minst de suggestie dat je zelf 
het eerste eigenlijk niet serieus meer neemt. 
En dat is voedsel voor de angst en onze
kerheid van miljoenen mensen die voort
durend denken 'mijn god, hoe komen we 
hier weer uit?'. Op die manier duwen we 
ze zelf naar rechts, met z'n schijnbaar veilige 
en simpele antwoorden. 
En waarom zouden we het niet kunnen? 
Een offensief plan voor de invoering op 
afzienbare termijn van de 5-urige werkdag, 
voor een rechtvaardige en geïndividuali
seerde inkomenspolitiek, voor een systeem 
van sociale zekerheid dat aan iedereen een 
menswaardig bestaan garandeert. De 
arbeidersbeweging heeft wel voor hetere 
vuren gestaan. 
Een plan dat zo offensief en met zoveel 
enthousiasme en lef bij alle gelegenheden 
naar voren wordt geschoven dat we over 
een paar jaar kunnen glimlachen over de 
barrières en obstakels van nu. 

lngrid Blekman 
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EIGEN POSITIE CPN 
EN PROGRESSIEVE 
MACHTSVORMING 

-

Onder de bevolking neemt de woede tegen 
het onversneden rechtse regeringsbeleid 
toe. Steeds duidelijker blijkt Ruding de 
voornaamste inspirator te zijn, terwijl Lub
bers als een soort verkoop-manager met 
nationale en internationale activiteiten op
treedt. 
De regering beroept zich op een parlemen
taire meerderheid en erkent, met brede, 
nietszeggende gebaren het democratische 
recht op demonstratie en protest, mits dit 
maar plaats heeft binnen de door haar 
aangegeven perken. 
Inmiddels gaat het kabinet voort met een 
ongehoorde bevoordeling van vooral het 
grote ondernemersdom op kosten van het 
sociale en culturele leven. 
Terwijl de mensen te hoop lopen en er 
geen dag voorbij gaat zonder demonstra
ties en andere vormen van acties, vertoont 
het politieke gebeuren een verward en een 
merkwaardig slap beeld. Het is in geen 
enkel opzicht een democratische weerspie
geling van de gevoelens van de kiezers. 
Tegenover de woede van de mensen staat 
een afwachtende gelatenheid en apathie 
van Haagse politici. 
Steeds meer wordt deze tegenstrijdigheid 
afgedaan met de opmerking: 'de mensen 
hebben hun vertrouwen in "de" politiek 
verloren.' Altijd domineert daarbij het 
verwijt, gericht op de mensen, zelden 
wordt 'de' politiek, zoals in de afgelopen 
jaren bedreven, fors en daadwerkelijk 
zelfkritisch onder de loupe genomen. 
Bovendien: 'de' politiek, met veronachtza
ming van de bestaande diversiteit van 
politieke partijen, bestaat niet. Mensen die 
lid zijn van de CPN en vanuit hun politieke 

visie actief zijn in de strijd zullen zich abso
luut niet in een kader van 'de' politiek 
willen laten opsluiten. 
Als men het politieke bedrijf wil terugbren
gen tot het Haagse en het Binnenhof, zoals 
dat door de massa-media onophoudelijk 
gebeurt, dan treedt onvermijdelijk een 
verschraling op. Het politieke terrein wordt 
dan exclusief toebedeeld aan de officiële 
politici, de kiezers worden gedegradeerd 
tot een passieve, manipuleerbare massa. 
Doelbewust wordt zo het parlement ont
koppeld van de kiezers, van hun politieke 
en andersoortige activiteiten en van de 
politieke partijen. 
Men kan dat natuurlijk fraai opsieren met 
de redenering, dat parlementariërs nadat 
ze gekozen zijn nu eenmaal een eigen 
verantwoordelijkheid hebben te dragen. 
De kiezers met hun eigen problemen kun
nen volgens deze zienswijze geen beeld 
hebben van de verantwoordelijkheid, die 
regeerders en parlementariërs op een veel 
breder vlak zouden hebben. 
Het hanteren van zulke opvattingen is laf, 
actievoerders worden aldus onmondig 
verklaard en het bos ingestuurd. Zo kan 
dan 'de' politiek haar eigen rol spelen, zich 
steeds verder van de belangen van de 
mensen die zij dient te vertegenwoordigen 
verwijderen en zich er tegen plaatsen. 
Er ontstaat een malaise waarbij alleen nog 
maar in de marge, eenmaal vastgesteld 
door de regering, wordt gefrutseld. Wie de 
marges wil doorbreken en zich daarbij wil 
baseren op steun vanuit de bevolking, 
wordt tot een simpele geest met illusies 
verklaard, want het gaat immers om no
nonsens politiek. Het is toch onzin nietwaar, 
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om in het kader van de huidige politieke 
verhoudingen verlaging van de oorlogsuit
gaven, aanpakken van de winsten en de 
absurde kapitaalexport te eisen? 
Het is veel eenvoudiger de thuisblijvende 
minima te grazen te nemen, dan de schijn
bare ongrijpbare miljarden, die naar de VS 
verdwijnen. 

Voor een progressief alternatief 

Door de vervreemding van deze politiek 
van de massa van de bevolking en de 
aanpassing daaraan, ook door een deel 
van de oppositie, blijft een beslissend 
potentieel dat in staat is een nieuwe oriën
tatie tot stand te brengen onbenut. Dat is 
de situatie waarin ons land zich nu bevindt 
en waarmee vooral de linkse partijen, die 
zich verbinden met de acties en zelf initia
tieven nemen, zich bezig moeten houden. 
Het is daarom noodzakelijk ook de handel 
en wandel van deze partijen kritisch te 
beoordelen. Het zal onmogelijk zijn om 
links te verenigen voor het tot stand bren
gen van een gemeenschappelijk alternatief, 
als de daaraa'n strijdige tendensen binnen 
die kringen niet aan de orde komen. 
Als daarbij uitgegaan wordt van de erva
ringen van hen, die zich al geruime tijd 
inzetten voor progressieve machtsvorming, 
kan een positief gerichte zelfkritische be
oordeling snel resultaten afwerpen voor 
de linkse oppositiepartijen en voor hun 
onderlinge verhoudingen. Gebeurt dat 
niet, dan lijkt voortwoekering van ver
deeldheid en zelfs verdere fragmentatie 
van links en onmacht om rechts te verslaan 
onvermijdelijk te zijn. 
In deze geest wil ik mij een aantal opmer
kingen veroorloven. Om te beginnen over 
het interview van Den Uyl in Het Vrije Volk 
van 7 juli 1984. Dat is alweer een tijdje 
geleden, maar toch de moeite waard, 
omdat een aantal actuele zaken aan de 
orde worden gesteld en tevens omdat het 
hier gaat om een min of meer afgeronde 
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beoordeling van een bepaalde periode. 
Den Uyl signaleert dat 'de VVD goeddeels 
de leiding heeft gehad op een belangrijk 
onderdeel van het regeringsbeleid: het 
ingrijpen in de sociale uitkeringen'. 
Opmerkelijk is zijn zeer milde beoordeling 
van de minister-president. 'Lubbers inzich
ten zijn niet veranderd. Hij verdedigt nu de 
rechtse lijn. Dat maakt hem voor de coalitie 
onmisbaar. Ik (Den Uyl) denk dat hij heel 
goed ziet hoe gevaarlijk die rechtse lijn is 
en dat hij er voortdurend op uit is die lijn 
bij te buigen. Ik zie Lubbers helemaal niet 
als man van het no-nonsens beleid.' 
Verder: 'Hij is vertegenwoordiger van de 
rechtse coalitie. Zijn presentatie is uitste
kend .. .' Dus als vertegenwoordiger van 
een ander kabinet zou Lubbers het zeker 
ook goed doen, want 'ongewild draagt 
Lubbers bij tot de verrechtsing van het 
CDA'. 
Het is opvallend dat na alle rampen die dit 
kabinet over de bevolking heeft uitgestort, 
er zo een milde beoordeling plaats heeft 
door Den Uyl van Lubbers en het CDA. 
Wat er ook gebeurt, duidelijk blijkt Den Uyl 
op een toekomstige coalitie van PvdA en 
CDA, met negering van links, te koersen. 
Dat verklaart waarom de PvdA de rege
ringskwestie op dit moment niet stelt. En 
toch zou het van buitengewoon groot 
gewicht zijn de opvattingen van de rege
ring-Lubbers aan te vechten dat zij, dus dit 
kabinet, volgend jaar zal beslissen over het 
al of niet plaatsen van kruisraketten in 
1988. Waarom als zo van zelfsprekend 
aanvaarden dat het Lubbers-team aanblijft 
tot 1986? De oppositie en het verzet tegen 
a-sociale bewapenigspolitiek is toch kolos
saal! 

Ligt er niet een taak voor de politieke op
positie al deze krachten te coördineren 
voor de val van de regering-Lubbers en 
voor het zoeken naar een progressief rege
rings-alternatief, dat niet anders tot stand 
kan komen dan door samenwerking van 
de linkse partijen7 De overleg-situaties en 
de gemeenschappelijkheid in optreden aan 
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de basis, die een zeker doorstralend effect 
hebben gehad op partijbesturen, moeten 
in deze richting worden geactiveerd. Dat 
zou een grote inspiratiebron voor heel 
links zijn en een aanzuigend effect hebben 
op opposanten elders. Er zou een nieuw 
fenomeen optreden in de Nederlandse 
politiek, een vervolg op wat reeds in 
talloze plaatsen tot stand wordt gebracht. 
Den Uyl zegt in Het Vrije Volk: 'Een kabinet 
komt in ons land alleen ten val als rege
ringspartijen het onderling oneens wor
den.' 
Dat is een volstrekt passieve beschouwing. 
Er bestaan immers in een aantal gevallen 
forse meningsverschillen tussen de rege
ringspartijen. Zij zullen overbrugbaar blij
ven als ze, zonder druk van de oppositie 
binnen en buiten het parlement, binnens
kamers gefixt worden. 
Het bestaan van deze regering, haar autori
taire optreden, moet door de oppositie 
aangevochten worden- ook al omdat elke 
dag van haar voortbestaan schade oplevert. 
Het is daarom absoluut onvoldoende uit
sluitend te speculeren op verkiezingen in 
1986 en tot die tijd maar voort te modderen, 
al is Den Uyl van mening dat er ' ... maar 
heel weinig van het regeringsakkoord over 
is. Onder druk, ook van de vakbeweging 
die met de dag weer sterker wordt. Er 
ontstaat dan nog wel geen goed beleid, 
maar een wat minder slecht'. 

In een interview met Max van den Berg 
(voorzitter van de PvdA) in De Waarheid 
van 14 juli 1984 wordt de regeringskwestie 
vanuit een andere hoek toch eigenlijk op 
dezelfde manier aan de orde gesteld. Na 
1986 zal de PvdA regeren als CDA en VVD 
in de minderheid komen. Van den Berg is 
een verklaard tegenstander van 'een exclu
sief inzetten voor een linkse meerderheid'. 
De consequentie is evenzeer de coalitie 
PvdA-CDA, zelfs een combinatie PvdA-VVD 
wordt niet uitgesloten. Wat klein-links 
betreft: 'Het is natuurlijk van belang steun 
te hebben van klein-links in en na onder-
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handelingen voor een kabinet. Maar een 
program-akkoord, dat toch heel dicht ligt 
bij het streven naar een linkse meerderheid, 
dat zou een verkeerde inzet zijn.' De inzet 
is dus 'VVD en CDA in de minderheid bren
gen'. 
Als dit de lijn wordt en blijft, wil dat zeggen 
dat er geen gemeenschappelijke strijd 
tegen rechts zal zijn en dat wat mensen 
daaraan reeds gedaan hebben, wordt 

genegeerd. Laat men dan niet klagen over 
de afkeer van mensen van 'de' politiek, 
want de afkeer geldt deze politiek. 
Voor alle duidelijkheid: zonder een ge
meenschappelijk akkoord waarin staat dat 
de kruisraketten er niet moeten komen, 
bewapeningsuitgaven omlaag moeten, de 
werkloosheid door daden (o.a. werktijdver
korting) bestreden moet worden en de 
koopkracht beschermd, zal rechts al of niet 
met medewerking van de PvdA de lakens 
uitdelen. 

Voortbouwen op resultaten 

Zeker van niet minder belang is de ontwik
keling die zich links van de officiële opvat
tingen van de PvdA voordoen, in het bij
zonder in de PSP, PPR en CPN. Erg helder 
is de toestand daar niet. Juist daar waar de 
discussies in de eerste plaats gericht zou
den moeten zijn op vereniging tegen rechts 
en het scheppen van platformen daartoe, 
treedt een schijnbaar onbedwingbare 
zucht tot versplintering op. Zij die zich 
daaraan schuldig maken, mogen zich nu 
na alle publicitaire successen afvragen, 
welke schade zij toe hebben gebracht aan 
een zaak die zij zeggen voor te staan. Over 
de gevolgen van dit alles weet de CPN 
mee te praten. 
De interne strijd met opzettelijk veroor
zaakte polarisatie, met het doel onverzoen
lijke tegenstellingen binnen de CPN te 
scheppen in plaats van een discussie ge
richt op overtuiging en het nemen van 
besluiten, heeft zich steeds verder verwij-
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derd van de directe praktische politieke 
vraagstukken. Het had daarom alle karak
tertrekken van sectarisme. Een ruimte
scheppend beleid werd ingevuld door een 
soort vulgaire machtsstrijd. Misschien was 
het onvermijdelijk dat de CPN (de andere 
partijen als PPR en PSP wil ik in deze buiten 
beschouwing laten, omdat ik daarover 
minder geïnformeerd ben) zo'n episode 
moest doormaken, maar dan wordt het nu 
toch hoog tijd dat het verstand zich laat 
gelden, vooral nu blijkt dat de voorstanders 
van polarisatie zichzelf weg dreigen te po
lariseren. 
Het kan geen kwaad te herinneren aan wat 
de oorspronkelijke inzet was van de me
ningenstrijd. Dat was, hoe progressieve 
machtsvorming tot stand gebracht zou 
moeten worden, uitgaande van de gedach
te dat geen enkel praktisch resultaat zou 
kunnen worden verwezenlijkt, noch voor 
directe noch voor lange termijndoelstellin
gen (socialisme), als daarvoor geen macht 
gevormd wordt. Daarvoor moest de idee 
van eenheid aan de basis gestalte krijgen 
in de politieke verhoudingen in ons land 
en vooral in een nieuwe moderne verhou
ding tussen linkse partijen. Deze dienen 
zich volop open te stellen voor de resultaten 
die in de strijd voor vrede alsook op het 
sociaal en cultureel gebied waren Qeboekt. 
Gelijktijdig was het voor de CPN vereist 
om haar eigen positie in de huidige situatie 
duidelijker te definiëren om zichzelf in 
staat te stellen om in de concrete situaties 
slagvaardig antwoord te kunnen geven. 
Daarvoor was, met verwerking van grote 
verdiensten uit het verleden, een gedurfde 
vernieuwing noodzakelijk. 
Optreden voor grotere eenheid en pro
gressieve coalitievorming kan niet alleen 
gepaard gaan met het stellen van eisen 
aan anderen, potentiële bondgenoten. De 
CPN, evenals haar coalietiepartners, zullen 
ook zichzelf ernstig onder de loupe moeten 
nemen. 
Alles overziende heeft zich een merkwaar
dig verschijnsel voorgedaan. De idee van 
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progressieve machtsvorming en een posi
tief gerichte discussie daarover heeft in 
korte tijd een explosieve bloei doorge
maakt, vooral in de acties en heel in het 
bijzonder in de vredesstrijd. 
Als gevolg daarvan ontstonden overlegsi
tuaties tussen progressieve partijen. Voor 
het eerst in de geschiedenis van de Neder
landse arbeidersbeweging leek het moge
lijk om een paar bruggen te slaan over de 
meningsverschillen heen en te handelen in 
de geest van de activisten, die in hun op
treden een politiek verbond eisten om 
gemeenschappelijk te kunnen optreden 
voor een aantal levensvraagstukken. 
In de Provinciale Staten en gemeenteraden 
kwamen hier en daar samenwerkingsver
banden tot stand, zoals in Amsterdam, 
Zaanstreek, enz. Er was dus alle reden om 
voort te gaan en het enthousiasme voor 
de ideeën inzake progressieve machtsvor
ming zoals dat onder linkse mensen aan
wezig was, te benutten. Nog steeds zal alle 
aandacht besteed moeten worden aan 
stelselmatige uitbreiding en consolidatie. 

Wat voor discussie? 

Allengs echter ontwikkelde zich een nega
tieve tendens in de linkse partijen. Volko
men in strijd met de resultaten die waren 
geboekt, ontwikkelde zich in de CPN een 
heftige interne strijd, die zelfs zulke vormen 
heeft aangenomen dat eenmaal tot stand 
gekomen successen in de waagschaal 
worden gesteld en waarbij ook de CPN zelf 
grote schade wordt toegebracht. Nog
maals, het oordeel over soortgelijke ont
wikkelingen in de PSP en de PPR laat ik 
graag aan de deskundigen aldaar over. 
Het dagblad De Waarheid, dat een uiter
mate belangrijke constante rol had kunnen 
vervullen bij de progressieve coalitievor
ming en zich bij het verenigen van krachten 
tegen rechts had kunnen baseren op het 
program van de CPN en op positieve krach
ten in de PvdA, PSP en PPR, viel een te 
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lange tijd ten prooi aan gedachten van 
polarisatie en sektenstrijd. Zo kwamen 
beurteling uitersten als zogenaamde dra
gers van de meest duidelijke opvattingen 
aan bod en werd een fanatieke onver
draagzaamheid in de meningenstrijd geïn
troduceerd. 
Zij, die voort wilden gaan met een geduldi
ge opbouw en consolidatie van coalitiepo
litiek en in de actie, wetende dat dit een 
vasthoudende beleefde en beargumen
teerde benadering van partijgenoten en 
bondgenoten nodig maakt, werden afge
schilderd als het grauwe midden. Overi
gens is dit verschijnsel met name in de 
communistische beweging niet vreemd. 
Herhaaldelijk werd door de uitvoerders 
van een consequente politiek de strijd 
voortgezet ondanks elkaar afmakende en 
uitdrijvende vleugels. 
Het is opmerkelijk dat Lenin in zijn laatste 
brieven ook gewag maakt van dit soort 
verschijnselen. Al eerder is dit door mij in 
interviews aan de orde gesteld. Volledig
heidshalve laat ik hier het gehele citaat 
volgen, overgenomen uit een in Moskou 
uitgegeven boekje, waarin laatste brieven 
van Lenin werden gepubliceerd (uitgave 
Progres, Moskou 1979). 
'Stal in is te grof, en deze tekortkoming die 
duldbaar kan zijn in onze onderlinge om
gang, in een milieu van communisten, 
wordt ontoelaatbaar in de hoedanigheid 
van secretaris-generaal. Daarom stel ik de 
kameraden voor om na te denken over 
een manier om Stal in over te plaatsen en 
op zijn post een ander te benoemen, die in 
alle opzichten met Stalin overeenkomt, 
behalve op één punt, dat van overwegend 
belang is, namelijk dat hij verdraagzamer, 
loyaler, beleefder en meer voorkomend is 
voor zijn kameraden, minder wispelturig, 
enz. Dit alles zou misschien een onbenullige 
kleinigheid kunnen schijnen, maar ik geloof 
dat het met het oog op het voorkomen van 
een scheuring en met het oog op hetgeen 
ik hierboven reeds geschreven heb over 
de onderlinge verhouding tussen Stalin en 
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Trotski, zeker geen kleinigheid is, of anders 
een kleinigheid die weleens een beslissen
de betekenis kan krijgen.' 
Tot nu toe werd altijd de nadruk gelegd op 
dat deel waarin Lenin Stal in kritiseerde. 
Interessanter echter lijkt mij de beschrijving 
die hij geeft over het omgaan met een 
partijdiscussie en het leidinggeven daarbij. 
Ik voel mij daar zeer wel bij thuis. Het is in 
ieder geval iets anders dan wat sommigen 
zich noemende Leninisten ten toon sprei
den. 

Het 'midden' 

Wat de CPN betreft is het nu absoluut 
nodig een duidelijke koers te volgen, waar
bij genomen besluiten over een stelselma
tig optreden voor progressieve machtsvor
ming uitgevoerd worden. Daarbij is duide
lijkheid nodig over de wijze waarop aan 
deze machtsvorming gestalte moet worden 
gegeven. Er zijn er die vinden dat de partijen 
links van de PvdA een snel en geforceerd 
tempo moeten aangeven. Zij gaan er van 
uit dat er een bondgenoot voor de PvdA 
aan de linkerzijde geschapen moet worden 
om daarmee deze partij te bevrijden van 
de traditionele keuze van een coalitie met 
het CDA. Toch lijkt mij dat een te beperkte 
aanpak, omdat hier de linkse partijen in 
een soort satellietfunctie ten opzichte van 
de PvdA worden geplaatst. Terwijl juist de 
samenwerking tussen partijen als PSP, 
PPR en CPN een eigen politieke functie 
moet vervullen, met name naar het 'poli
tieke midden' toe om die naar links te 
krijgen. Hier gaat het om een kiezersmassa 
die keer op keer wordt gemanipuleerd 
door de huidige koers van de PvdA voor 
een coalitie met het CDA. Het opmerkelijke 
is dat zich in dit zogenaamde politieke 
midden zeer veel activisten bevinden, die 
zeer strijdvaardig optreden in vredes- en 
sociale strijd. Voor een werkelijke verande
ring van de toestand is politieke activering 
en inspiratie van dit midden nodig. 
De binnengeslopen term radicaal-links als 
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model voor coalitievorming, waarbij PSP, 
PPR en CPN nogal ongenuanceerd samen
gebundeld worden, zal daarbij mijns inziens 
niet helpen. Hier gaat het meer om een 
woordenspel dan om een realistische 
politiek. Want wat is er dan zo radicaal? 
Het enige radicale wat overblijft is de pro
paganda voor snelle haastige stappen, 
voor fusie, zelfs opheffing van partijen. In 
de geest van 'nu of nooit' wordt met radi
cale woorden gesproken over de noodzaak 
van de vorming van iets nieuws. Als men 
de zaak zo stelt zal het 'nooit' zijn. 
Een niet onder linkse mensen voorbereide 
stap en buiten hen om opgelegde snelle 
tempi zal alleen maar tot verdere fragmen
tatie van links leiden. 
Daarentegen zal, wanneer rekening gehou
den wordt met de ervaringen en gevoelens 
van linkse mensen, stap na stap gezet 
kunnen worden in een steeds verder 
voortschrijdende samenwerking. Zo plaatst 
men de hereniging van de Nederlandse 
arbeidersbeweging in een reëler perspec
tief. 
Vandaar dat de idee van confederatie, 
samengaan met erkenning van verschei
denheid in politieke organisaties en de 
aanvaarding van het bestaansrecht van 
eigen organisaties, onder de huidige om
standigheden constructieve resultaten kan 
opleveren. Nu al blijkt hoezeer leden en 
aanhangers van de PSP, PPR en CPN zich 
afzetten tegen geforceerdheid en ophef
fingsgedachten. Zij zijn niet bereid zich 
zonder meer bij besluiten daartoe ergens, 
en buiten hen om genomen, neer te leggen. 
En gelijk hebben ze. 
Een eigen optreden van de CPN is onont
beerlijk. Zij heeft de discussie over 
machtsvorming op gang gebracht en prak
tische stappen ondernomen die hebben 
geleid tot samenwerking. Het is te gek om 
de bescheidenheid en de angst voor een 
voorhoederol zover door te voeren, dat 
men deze realiteit ontkent. Voor mij staat 
vast dat een verdere voortgang van coali
tievorming vooral ook zal afhangen van de 
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instelling en het optreden van de CPN. 

Er is een nieuw type communistische partij 
nodig, dus niet haar opheffing! Zeker is 
dat in onze partij alle grote vraagstukken 
van de arbeidersbeweging aan de orde 
moeten kunnen komen. De veranderde 
samenstelling van onze partij, die in de 
jaren zeventig gestalte kreeg, samenhan
gende met de veranderingen die opgetre
den zijn in de samenstelling van de arbei
dersbeweging, moet tot het uiterste benut 
worden. 
Het is gebleken dat dit zeer hoge en nieuwe 
eisen stelt aan de organisatie van onze 
partij en aan de leiding van de partij. Alles 
wat daarover eerder is gezegd wil ik niet 
herhalen, maar het is goed ons te realiseren 
dat de partijorganisatie vooral gericht 
moet zijn op het geven van een krachtig en 
doelmatig antwoord in de concrete politieke 
situatie en erop gericht moet zijn mensen 
te verenigen in de strijd voor een gemeen
schappelijke socialistische doelstelling. De 
pluriformiteit van onze partij wordt wel 
eens verkeerd uitgelegd als een soort 
permanente manifestatie van verdeeldheid 
van de CPN. Dit is zeer gevaarlijk en werkt 
vernietigend uit en verlamt partijactiviteit. 
Deze uitleg van pluriformiteit leidde tot het 
creëren van vleugels, handtekeningen
groepen, verschillende disciplines in de 
CPN. Het heeft schade toegebracht aan de 
noodzakelijke veelzijdige ontwikkeling van 
de partij. 
Het feit dat mensen met verschillende 
inspiratiebronnen tot eenzelfde doelstelling 
kunnen komen werd vastgelegd in het 
partijprogram. Deze op zichzelf buitenge
woon inspirerende ontwikkeling mag niet 
gesmoord worden door vleugelstrijd. 
Het is en blijft een groot goed wanneer in 
één partij zich mensen verenigen voor 
grote socialistische doeleinden. 
Reden te meer om alle krachten daarvoor 
in te zetten. 

Henk Hoekstra 
6 augustus 1984 
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Amerika, Japan en de atoombom 

HOE VERTELLEN WE 
HET DE RUSSEN? 

"Op 24 juli deelde ik Stalin op informele 
wijze mee dat we een nieuw wapen van 
ongewoon vernietigende kracht bezaten. 
De Russische leider toonde geen speciale 
belangstelling. Alles wat hij zei, was dat hij 
blij was dat te horen, en dat hij hoopte dat 
we 'er op gepaste manier gebruik van 
zouden maken tegen Japan'." 
Wie kent deze geschiedenis niet? De manier 
waarop de Amerikaanse president Truman 
tijdens de Potsdam Conferentie (juli-au
gustus 1945) de Sowjet-Unie op de hoogte 
stelde van de atoombom. Churchill, Tru
man en de Amerikaanse minister van 
Buitenlandse Zaken, Byrnes, die gezamen
lijk deze taktiek hadden uitgestippeld, 
waren er op dat moment van overtuigd 
dat Stalin de betekenis van het gezegde 
niet begreep. Intussen staat wel vast dat 
Stal in terdege beseft heeft wat Truman 
hem tussen neus en lippen door vertelde. 
Interessante informatie daarover geeft 
David Hollowav in zijn onlangs verschenen 
studie 'De Sowjet-Unie en de bewape
ningswedloop' (1984). Zoals hun collega's 
in het Westen hebben de Russische ge
leerden ogenblikkelijk begrepen dat de 
grote internationale doorbraak op weten
schappelijk gebied eind jaren dertig een 
atoombom mogelijk had gemaakt. Het 
enige geheim van kernwapens, zo hield de 
beroemde Deense natuurkundige Bohr 
Roosevelt in 1939 al voor, is dat ze gemaakt 
kunnen worden. 
Steunend op eigen kennis en kunde, en 
profiterend van de vrije uitwisseling van 
wetenschappelijke informatie (tot 1940) zat 
de Sowjet-Unie al geruime tijd voor de 

Potsdam Conferentie op het spoor van de 
atoombom. Zij het op beduidende achter
stand van de grote industrielanden Amerika 
en Engeland. 

Hoe belangrijk is achteraf bezien het feit 
geweest dat de VS serieus geprobeerd 
hebben het atoommonopolie te bescher
men? Heeft dat de bewapeningswed
loop tussen Oost en West op gang ge
bracht? 
Holloway stelt zich die intrigerende vraag, 
maar geeft een dubbelslachtig antwoord. 
Met instemming citeert hij Margeret Go
wing die van mening is 'dat wanneer de 
Sowjet-Unie tijdens de oorlog langs for
mele weg over de bom zou zijn geraad
pleegd, dat wellicht geen verschil zou 
hebben gemaakt (voor de latere gebeurte
nissen. - GL). Het feit dat dit niet gebeurde, 
was er een garantie voor dat de pogingen, 
die direct na de oorlog ondernomen wer
den om internationale controle te bewerk
stelligen, en die hoe dan ook wellicht niet 
gelukt zouden zijn, nu in ieder geval tot 
mislukking gedoemd waren'. 
Hoewel het hier gaat om een ingewikkelde 
materie, maakt Holloway het zich erg ge
makkelijk. Is het allemaal zo onvermijdelijk 
geweest als hij suggereert, en waar heeft 
die onvermijdelijkheid dan in gezeten? Met 
de herdenking van Hiroshima en Nagasaki 
net achter de rug een poging tot enige ver
heldering. 

Het Franck-rapport 

Over het besluit van de Amerikaanse rege-
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ring om de atoombom tegen de Japanse 
bevolking te gebruiken is veel geschreven 
en gesproken. Het besluit is gewikt en 
gewogen, verdedigd en veroordeeld, en 
tot in de details gereconstrueerd. Als een 
van de eersten heeft Stimson, tijdens de 
oorlogsjaren minister van defensie, de 
buitenwacht met zijn beroemde artikel in 
Marper's Magazine (1947) een blik achter 
de schermen gegund. Uit diens recon
structie van het gebeuren moest de lezer 
wel sterk de indruk krijgen dat het besluit 
in grote eensgezindheid genomen was. 
Niets is echter minder waar gebleken; 
binnen maar ook buiten de regering is het 
voornemen indertijd op grote weerstanden 
gestuit. 
De meest authentieke oppositie tegen de 
atoombom is gekomen vanuit de weten
schappelijke wereld. Einstein, Bohr, Szilard 
-om enkelen van de meest bekenden te 
noemen- hebben zich veel moeite getroost 
om de Amerikaanse regering ertoe te 
bewegen de atoombom niet tegen Japan 
te gebruiken. Het hoofdargument voor de 
ontwikkeling van zulke wapens was voor 
hen, na de capitulatie van Duitsland komen 
te vervallen, 'namelijk de vrees dat Hitier 
deze eerder ter beschikking zou hebben, 
en dan niet zou aarzelen ze te gebruiken. 
De ironie wil, dat juist genoemde geleerden 
de Amerikaanse regering in 1939 gewezen 
hadden op het gevaar van een Duitse 
atoombom en Roosevelt geadviseerd 
hadden zelf een atoombom te ontwikke
len. 
Nu het Duitse gevaar geweken was, zagen 
ze geen noodzaak meer voor het gebruik 
van de atoombom. Ook niet tegen Japan. 
Groot was hun angst dat de regering de 
verwerpelijke kortzichtigheid zou hebben 
de technologie van de vervaardiging voor 
de bondgenoten, met name voor de Sow
jet-Unie, geheim te willen houden. In dat 
geval voorzagen ze een wapenwedloop 
die de mensheid fundamenteel bedreigde. 
De kern van het georganiseerde verzet 
onder wetenschappers lag op het zoge-
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naamde Metallurgical Labaratory in Chica
go, een belangrijk onderzoekscentrum 
binnen het uiterst geheime atoombom-pro
ject. Daar vonden discussies plaats, circu
leerden handtekeningenlijsten; vanuit 
Chicago werden reizen ondernomen om 
de regering van de inzichten en bezorgd
heid van de wetenschappers op de hoogte 
te stellen. 
De weerslag van het verzet en debat in 
Chicago is terug te vinden in het beroemde 
Franck-rapport. Dat rapport was vervaar
digd door een groep van befaamde onder
zoekers (James Franck, D. Hughes, L. Szi
lard, G. Seaborg, J. J. Nickson enE. Rabi
novitsch). De uit Europa gevluchte Nobel
prijswinnaar Franck was voorzitter ge
weest. 
Het rapport heeft twee grondtrekken. Aan 
de ene kant de nabije toekomst, de oorlog 
tegen Japan. Het rapport waarschuwt er 
tegen om het nieuwe wapen, zijnde een 
verwerpelijke methode van totale vernieti
ging, als eerste te gebruiken. Daarom werd 
aanbevolen het wapen in de woestijn, of 
op een onbewoond eiland aan de afge
vaardigden van alle verenigde naties te to
nen. 
Anderzijds werd met voorbeeldige duide
lijkheid en nuancering het gevaar van het 
ontbreken van internationale controlesys
temen terzake behandeld. Alle problemen 
die voor ons heden ten dage nachtmerries 
zijn geworden (de noodzaak een bewape
ningswedloop te vermijden, noodzaak van 
effectieve internationale controle) worden 
helder belicht. Met klem waarschuwden de 
opstellers voor de idee dat een duurzaam 
monopolie op het terrein van kernwapens 
mogelijk zou zijn. Dat bestempelden ze als 
een illusie. 
Ondanks de grote inzet van Franck, Szilard 
en de anderen heeft het rapport zijn doel 
niet bereikt. Washington bleek ontoegan
kelijk te zijn voor hun argumentatie, zeker 
waar het de nabije toekomst, de oorlog 
tegen Japan, betrof. Hun collega's-supe
rieuren (Compton, Oppenheimer, Lawren-
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ce, Ferm i) die, in tegenstelling tot de Franck
g roep, in de officiële adviesstructuur rond
om de minister van defensie opgenomen 
waren, deelden wel hun angsten, maar 
niet hun conclusies dat Amerika af moest 
zien van het militaire gebruik van de atoom
bom. 
Het waarom van dat standpunt heeft nie
mand beter dan Oppenheimer later zelf 
aangegeven. Tijdens zijn verhoor in de 
McCarthy-periode zou hij voor de commis
sie verklaren: 'We wisten bijna niets over 
de militaire situatie in Japan. Wij hadden 
er geen idee van of het mogelijk zou zijn 
de Japanners tot overgave te brengen 
door andere middelen en of een invasie 
echt onvermijdelijk was. Maar in ons ach
terhoofd begrepen we dat de invasie on
vermijdelijk was, omdat men ons dat ver
teld had .. .' 

Japan als bondgenoot 

Niet alleen door buitenstaanders als Szilard, 
maar ook door groepen binnen de Ameri
kaanse regering zelf zou gepleit worden 
voor een niet-militair gebruik van de atoom
bom. Tot de voorstanders van die koers 
behoorden hoge marine-autoriteiten (uit 
de civiele top). 
Naast militair-strategische, speelden bij 
hen morele overwegingen een belangrijke 
rol. Men vreesde dat die actie het morele 
gezag van 'Amerika' in binnen- en buiten
land ernstig zou schaden. 
Achter de morele en strategische argu
menten ging echter ook een politieke visie 
schuil. Zo stelde de minister van marine, 
Forrestal, in mei 1945- in weliswaar alge
mene termen -een mogelijke alliantie met 
Japan (!)aan de orde tegen het oprukkende 
communisme in Azië. Uit Forrestals opstel
ling viel af te leiden dat voor de marine het 
oude dilemma van de Amerikaanse Azië
politiek op het einde van de oorlog weer 
actueel was geworden: wie is Amerika's 
bondgenoot in Azië, China of het Japans 
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imperialisme? Ook al had Japan Amerika 
onverhoeds aangevallen, de marine neigde 
naar het laatste. 
De vormen waarin de marineleiding de 
vrede begon te zien, toonden een treffende 
overeenkomst met de concepties van 
sommige, in invloedssferen denkende, 
bankiers en industriëlen uit de jaren dertig, 
concepties die destijds vrij algemeen afge
wezen werden. Tot op zekere hoogte kan 
de opstelling van de marineleiding dan 
ook gezien worden als een voortborduren 
op een vooroorlogse politieke oriëntatie, 
waarvan de sociale basis vooral gezocht 
moet worden bij het internationale bankka
pitaaL Een sector waar de marinetop bijna 
geheel zelf uit gerecruteerd was. 
Uit de geschiedenis van de atoombom 
blijkt echter dat de marine materieel noch 
ideëel een substantiële invloed heeft weten 
uit te oefenen op de produktie en het ge
bruik van dit wapen. Andere machtscentra 
gaven de toon aan. Datzelfde kan gezegd 
worden van haar 'conceptie' over de be
strijding van het communisme en de ma
nier waarop de verhouding tussen de 
kapitalistische landen in Azië georganiseerd 
kon worden. Pas jaren later, na het uiteen
vallen van de anti-Hitler-coalitie, de Chinese 
revolutie en het Amerikaans-Japans Vre
desverdrag (1952) kon een koers à la For
restal zich ontplooien. Maar ook toen nog 
zou een regionale militaire rol voor Japan 
geen haalbare kaart blijken te zijn. 

De Japanse troon 

Forrestals anti-communisme illustreert 
eigenlijk hoe defensief en defaitistisch de 
stemming onder delen van de Amerikaanse 
heersende klasse ten aanzien van de toe
komstmogelijkheden van het kapitalisme 
was. Twijfel of dat systeem zich zonder 
Japanse steun in Azië zou weten te hand
haven, zat diep geworteld. Van Cordell 
Huil, van 1932-'44 minister van buitenland
se zaken, weten we bijvoorbeeld dat hij al 
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midden in de oorlog vanuit Amerikaanse 
en Engelse zakenkringen met een gelijk
soortige vraagstelling geconfronteerd was. 
Nadat Amerika's oorlogskansen stegen, 
nam het vertrouwen in de toekomst uiter
aard toe, maar een pessimistische onder
toon bleef te beluisteren. Hoewel in minder 
extreme vorm dan bij de marine, leefde in 
andere regeringskringen op het einde van 
de oorlog de gedachte ook, dat de koers 
bijstelling behoefde. 
In 1943 had Roosevelt in Cassablanca 
verklaard dat de geaillieerde politiek zou 
worden geleid door het principe dat Japan 
zich onvoorwaardelijk moest overgeven. 
Anno 1945 werd dat beginsel in Washing
ton meer en meer gezien als strijdig met 
Amerika's belangen. Het joeg de Japanners 
panische angst aan, versterkte hun saam
horigheidsgevoel en vergrootte het weer
standsvermogen. De Amerikanen rekenden 
er op dat bij de geplande invasie (nov. 
1945) de Japanners tot de laatste snik 
zouden blijven doorvechten. Vasthouden 
aan onvoorwaardelijke capitulatie zou naar 
hun verwachtingen een grote tol eisen aan 
mensenlevens, een grote troepenmacht 
binden en de toekomstige bezetting van 
Japan kostbaar en moeizaam maken. 
Vanuit de Oost-West-verhoudingen bete
kende dat vrijwel zeker een groeiende 
invloed van het communisme in die regio, 
en verminderde druk op de Sowjet-Unie in 
Europa. 
Geïnspireerd door de aarts-conservatieve 
onder-minister van buitenlandse zaken, 
Grew, maakte een groeiende groep binnen 
de Amerikaanse regering zich sterk voor 
een voorwaardelijke overgave. Veel van de 
verwachte ellende zou voorkomen kunnen 
worden, meende zij, indien de Japanners 
de keizer (Hirohito) en de troon konden 
behouden na de capitulatie. Voor Grew en 
zijn conservatieve geestverwanten op 
Buitenlandse Zaken vormden de dynastie 
en de traditionele ka pitaalsgroepen (Zai
batsu = geldklieken) onmisbare steunpun
ten in het eenmaal bezette Japan. 
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Grews scenario werd nog aanlokkelijker, 
toen de Amerikanen er achter kwamen dat 
een deel van de Japanse machthebbers op 
die conditie wel degelijk wilde praten over 
capitulatie. 
Tegenstanders van het loslaten van de 
onvoorwaardelijke Japanse overgave 
stelden daar tegenover dat de hoofdschul
digen van de oorlog buiten schot bleven, 
dat de Japanners juist aangemoedigd 
zouden worden om door te vechten, en 
dat men in binnen- en buitenland met deze 
vorm van capitulatie niet akkoord zou 
gaan. 
Al dan niet handhaven van de Japanse 
troon is een van de grote politieke strijd
punten binnen de regering-Truman ge
weest. In officiële documenten, memoires 
en tal van studies vinden we die hele ge
schiedenis uitvoerig beschreven. Daaruit 
blijkt tevens hoe vreemd het met de dis
cussies over de Japanse dynastie eigenlijk 
gelopen is. Oorspronkelijk werd het voor
stel als een zelfstandige doelstelling, dat 
wil zeggen los van het gebruik van de 
atoombom door Grew en de zijnen naar 
voren gebracht. In een later stadium van 
de oorlog wordt, in het uiterst selecte 
groepje dat weet had van het bestaan van 
het atoombomproject (en waar Grew offi
cieel niet toe behoorde), een koppeling tot 
stand gebracht met de atoombom. Defen
sie-minister Stimson en enkele van zijn 
vertrouwelingen waren de architecten van 
die politieke lijn. Met het oog op de Pots
dam Conferentie (conferentie waar de 
Sowjet-Unie, Amerika en Engeland elkaar 
na de Duitse capitulatie zouden ontmoeten) 
stelden zij een verklaring op waarin zowel 
sprake was van de mogelijkheid dat de 
troon na de Japanse overgave gehand
haafd zou blijven als een impliciete toespe
ling op het gebruik van de atoombom. 
In de gedachtengang van Stimson cs was 
het de bedoeling dat Amerika in Potsdam 
voor het forum van de gehele wereld Japan 
via die verklaring een allerlaatste maal zou 
waarschuwen. De keus voor Japan was 
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capituleren op de voorwaarden, zoals de 
verklaring bevatte, of complete vernieti
ging. In Potsdam liep het echter iets an
ders. 

Potsdam Conferentie 

De Tweede Wereldoorlog maakte Amerika, 
de Sowjet-Unie en Engeland tot bondge
noten. Erg lang heeft dat bondgenootschap 
na de oorlog niet stand weten te houden. 
In juli-augustus 1945 ontmoetten de Grote 
Drie elkaar voor het laatst in Potsdam in 
een poging de verschillen in inzicht over 
de naoorlogse structuur alsnog te over
bruggen. Hoewel op onderdelen successen 
werden geboekt, is over de conferentie als 
geheel toch de doem der mislukking komen 
te liggen. Potsdam zou de geschiedenis in 
gaan als een keerpunt in de Oost-West
verhoudingen. 
De verantwoordelijkheid voor het misluk
ken van de conferentie hebben diverse 
auteurs gelegd bij het Westen en in het 
bijzonder bij de Amerikanen. Opgepept 
door de wetenschap dat Amerika zojuist in 
het bezit was gekomen van de atoombom, 
zou het een hooghartige en weinig com
promisbereide houding hebben aangeno
men. 
Hoewel de atoombom z'n schaduw over 
Potsdam zou werpen, stonden de ontwik
kelingen in het Verre Oosten en Japan niet 
op de agenda van de Grote Drie. Europa 
en met Europa samenhangende kwesties 
beheersten de officiële beraadslagingen. 
Daar zijn een aantal formele redenen voor 
te geven. De Sowjet-Unie was nog niet in 
oorlog met Japan. De Amerikanen, hoewel 
gebrand op een definitieve regeling van de 
geplande militaire operaties van de Ameri
kaanse, Engelse en Russische legers tegen 
Japan, wilden hun denkbeelden over de 
bezetting niet aan de anderen voorleggen. 
Verder speelde daarbij China een rol. 
Gesprekken over plannen, initiatieven en 
beleidslijnen ten aanzien van Japan en het 
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Verre Oosten vonden zodoende onder de 
politici plaats in de wandelgangen en 
hadden bovendien uitsluitend het karakter 
van gesprekken onder vier ogen. Met als 
gevolg dat essentiële onderwerpen als het 
gebruik van de atoombom, de inhoud van 
de Potsdam Verklaring, de Japanse bezet
ting, enz. nimmer gezamenlijk door de 
geallieerden besproken werden, laat staan 
beslist. 
Op de Potsdam-Conferentie kwam de 
controverse over de troon, de atoombom 
en de laatste waarschuwing tot een ont
knoping. Tegenstanders onder leiding van 
de kersverse minister van buitenlandse 
zaken Byrnes, wonnen het pleit. De con
cessie vloog uit de verklaring, en in tegen
stelling tot Stimsons scenario ging de 
waarschuwing meteen de deur uit. De weg 
voor het gebruik van de A-bom lag daarmee 
open. 
De strijd tussen de voor- en tegenstanders 
van de troon werd dus in Potsdam beslist 
ten gunste van de laatsten. Truman bleek 
uiteindelijk meer open te staan voor zijn 
minister van buitenlandse zaken (en de 
legerleiding) dan voor de lijn-Stimson. Van 
Byrnes weten we dat hij voorafgaande aan 
de Potsdamconferentie zich gemanifes
teerd heeft als een uitgesproken voorstan
der van het gebruik van de atoombom, als 
een politicus die een harde aanpak van 
Japan paarde aan een fel anti-communis
me. Berucht en beroemd is zijn uitspraak 
dat de atoombom de Russen in Oost-Euro
pa meer handelbaar zou maken. Voor, 
tijdens en na de Potsdamconferentie was 
zijn koers er op gericht het Amerikaanse 
atoommonopolie zo lang als mogelijk was 
veilig te stellen. 

Morgenthauing Japan 

Byrnes verschilde nadrukkelijk met wat de 
'keizersstroming' genoemd zou kunnen 
worden van mening over de aard en manier 
van Japanse overgave. Maar dat was niet 
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het enige. Ook wilde hij veel verdergaande 
hervormingen in de socio-economische 
structuur van het Japanse kapitalisme 
doorvoeren. Onder Byrnes' regime werd in 
allerhaast een politiek in beweging gezet, 
die qua intentie grote overeenkomsten 
vertoonde met het beroemde plan van 
Henry Morgentau voor de afbraak van de 
industrie in Duitsland. Ook Byrnes' plannen 
voorzagen in een de-industrialisatie van 
Japan. Met name moesten de grote bank-, 
industrie- en handelscombinaties (Zaibas
tu) het ontgelden. Ontmanteling van de 
industrie -tot het niveau waarop nog slechts 
lichte industrie (textiel, voedingsmiddelen
industrie) overbleef, vormde de kern van 
het geheel. Nadrukkelijk zou Byrnes ook de 
Amerikaanse bezettingsmacht in Japan 
laten instrueren, dat geen verantwoorde
lijkheid genomen kon worden voor de 
handhaving van de Japanse levensstan
daard. Die mocht dalen tot aan het niveau 
van de omringende (koloniale) volkeren. 
Kortom: er werd gemikt op een toestand 
waardoor Japan definitief uit de rijen van 
de grote mogendheden zou verdwijnen. 
Aan die Japan-politiek lagen een tweetal 
overwegingen ten grondslag: te beletten 
dat Japan ooit opnieuw in staat zou zijn 
een oorlog tegen de VS en de andere 
imperialistische machten te beginnen, en 
uitschakeling van het Japanse economi
sche vermogen om Amerika te beconcur
reren. 

Truman en de New Deal-coalitie 

De agressievere, meer tegen de Sowjet
Unie, maar ook tegen het Japanse kapita
lisme gerichte koers die zich onder Trumans 
nieuwe leiderschap zo snel zou openbaren, 
berustte op twee stevige peilers: een enorm 
economisch potentieel en Amerika's supe
rieure militaire macht. 
Een dergelijke constatering zegt echter 
nog niets over het waarom van die koers
wijziging. Waarom werden beide machts-

262 

middelen anders gebruikt? 
Uit het voorgaande zal duidelijk geworden 
zijn dat die verandering niet voortvloeide 
uit een van tevoren ontworpen plan, maar 
veeleer het resultaat was van tegenstrijdige 
invloeden, die zowel op binnenlands als 
buitenlands politiek terrein hun druk op de 
Amerikaanse politiek tot gelding brachten. 
Byrnes zelf heeft daar ook met zoveel 
woorden op gewezen: 'Onze buitenlandse 
en binnenlandse politiek zijn niet te schei
den', verklaarde hij voor een senaatscom
missie in augustus 1945. De vraag naar die 
binnenlandse politiek, met andere woor
den, de vraag op welke sociale klassen en 
lagen die nieuwe koers steunde, is daarom 
niet alleen nuttig maar ook noodzakelijk. 
Het gaat hier immers om een verandering 
met een lange voorgeschiedenis. 
De basis voor de Amerikaanse politiek 
sinds Roosevelt (1932-'45) was gevormd 
door een samengaan van de consumptie
goederen-industrie, de staatssector, min
derheden en georganiseerde arbeiders; de 
beroemde New Deal-coalitie. In fasen 
waarin het systeem op volle toeren draaide, 
zoals tijdens de oorlog en de eerste helft 
van de jaren zestig, vormden deze sectoren 
het draagvlak van de regeringspolitiek en 
leverden zij de kiezers voor de (democrati
sche) presidenten. 
Zoals bij.de andere democratische presi
denten ook het geval was geweest, steunde 
Truman op de New Deal-coalitie. Als op
volger van Roosevelt erfde hij diens coalitie 
en politiek. Maar de coalitie die Roosevelt 
in de jaren dertig zo massaal haar steun 
gegeven had, was niet meer gelijk aan de 
coalitie die hem in 1944 voor het laatst in 
het Witte Huis gekozen had. In de tussen
liggende jaren was wel het een en ander 
veranderd, zowel in de sociale samenstel
ling van de coalitie als wat betreft de ver
houdingen tussen de afzonderlijke delen. 
Enkele punten. 
In 1932 stond de presidentsverkiezing nog 
geheel in het teken van de binnenlandse 
politiek: de economische crisis en de on-



Politiek en Cultuur 

macht van de regerende republikeinen om 
daar wat tegenover te stellen. Op basis 
van een hervormingsgezind program en 
uitgaande van de waarde van de parle
mentaire democratie behaalde Roosevelt 
een grote overwinning op zijn republikeinse 
rivaal Hoover. Arbeiders, de negerbevol
king en boeren uit het Midden-Westen 
gaven de democraten voor het eerst hun 
steun. 
De verkiezingen van 1936 betekenden een 
verdere uitbreiding en consolidatie van die 
nieuwe coalitie (New Deal). Alle staten, 
behalve Maine en Vermant, stemden de
mocratisch. 1936 was echter niet alleen 
een hoogtepunt, maar ook een keerpunt in 
de coalitie. Het traditioneel sterk onder 
republikeinse invloed staande Midden
Westen keerde zich als eerste regio van 
Roosevelt af. Niet de binnenlandse hervor
mingen zouden het breekpunt vormen, 
maar de buitenlandse politiek, dat wil 
zeggen Amerika's groeiende betrokkenheid 
in Europa en de rest van de wereld. Roo
sevelt vond dat Amerika zich niet mocht 
en kon isoleren van de rest van de wereld. 
Een gedachtengang die een deel van zijn 
nieuwe aanhang niet wenste te volgen. 
Juist in het Midden-Westen was van ouds
her sterk het gevoel ontwikkeld dat Amerika 
zich niet diende te bemoeien met aangele
genheden van Verre Continenten (het 'iso
lationisme'). 
Haakte een deel van de New Deal-aanhang 
eind jaren dertig af, anderzijds oefende 
Roosevelts interventie-streven aantrek
kingskracht uit op hele en halve tegenstan
ders van zijn binnenlandse politiek. De 
ironie van de geschiedenis wil, dat Roo
sevelt ten einde de westerse democratieën 
te kunnen steunen in hun strijd tegen het 
nazisme, binnenlands meer steun moest 
zoeken bij juist die krachten die zijn hervor
mingsplannen trachtten te dwarsbomen. 
Binnen de democratische partij zelf bete
kende dat toenadering zoeken tot het recht
se blok van zuidelijke democraten; buiten 
zijn partij steun verwerven bij de interna-
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tionalistische vleugel van de republikeinse 
partij en het grootkapitaal (Stimson, Knox). 
Juist de zuidelijken zouden in Trumans 
regering een sleutelpositie krijgen! 

Truman: de tussenpaus 

Roosevelt is vier maal gekozen geweest: in 
1932, '36, '40 en '44. Voor hem was er in 
die moeilijke fase in de geschiedenis van 
het Amerikaanse kapitalisme geen alterna
tief. Maar toen zijn gezondheid achteruit 
ging, kreeg de vraag wie zijn running-mate 
(kandidaat voor het vice-presidentschap) 
zou worden toch meer dan normale bete
kenis. 
Tijdens de democratische conventie in 
1944 ontstond een vleugelstrijd over de 
kandidaat. Een groep van conservatieven 
onder leiding van de oliespeculant Pauley 
zorgde er voor dat de zittende vice-presi
dent Wallace niet herkozen werd. Ander
zijds was er een coalitie van noordelijke 
progressieve minderheden en vakbewe
ging die de nominatie van Byrnes, in de 
jaren dertig een belangrijk voorman van 
de zuidelijke democraten in het congres, 
blokkeerden. Uiteindelijk werd een com
promis-figuur gekozen, Truman, een kleine 
man uit het Zuiden, een stroman van de 
partijbonzen. 
Truman dankte zijn nominatie dus aan de 
traditionele verdeeldheid van de democra
tische partij, tussen een noordelijke 'sociaal
democratische' vleugel en een uiterst 
conservatieve zuidelijke vleugel, die in die 
contreien zelfs het alleenrecht had; een 
alleenrecht gebaseerd op onder meer de 
ontzegging van het kiesrecht aan de zwarte 
bevolking, de vroegere slaven. 
Trumans nominatie drukte enerzijds de 
patstelling uit tussen Noord en Zuid in de 
democratische partij, maar anderzijds ook 
de groeiende invloed van het conservatieve 
element, omdat de conservatieven erin 
geslaagd waren de zittende vice-president 
Wallace, een geestverwant en heimelijk 
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Roosevelts kandidaat, te wippen. 
Toen Roosevelt overleed, werd Truman 
president. Die bracht in korte tijd een serie 
wijzigingen aan in de regering, waardoor 
de zuidelijke conservatieve vleugel van de 
democratische partij sterker vertegenwoor
digd raakte. Binnen de nieuwe regering 
namen de nieuwelingen een strategische 
positie in op het terrein van de buitenlandse 
politiek. Van bijzondere historische beteke
nis zou blijken te zijn dat de nieuwelingen 
de beschikking kregen over een nieuw 
(ook voor Truman zelf en voor Byrnes) 
wapen van ongekende vernietigende 
kracht: de atoombom. 

Stad versus platteland 

De regio die in Trumans kabinet zo sterk 
vertegenwoordigd was, neemt in de ge
schiedenis van het Amerikaanse kapitalis
me een geheel eigen positie in. In sociolo
gisch en economisch opzicht was het 
'massieve Zuiden' dan ook een gebied van 
een opmerkelijke homogeniteit. Katoen, 
armoede, het negervraagstuk en de Angel
saksische herkomst van de blanke bevol
king noemde John Gunther eens de grond
slag van het Zuiden, maar hij had daar 
evengoed het interventionisme bij kunnen 
rekenen. Zo koos men zonder aarzelen in 
beide wereldoorlogen de kant van de geal
lieerden. Voor dat internationalisme zijn 
twee duidelijke drijfveren aan te wijzen: de 
overwegend Angelsaksische herkomst van 
de blanke bevolking en de aard van de 
economie. De eenzijdige economische 
structuur (katoen, tabak) was grotendeels 
ingesteld op de export van landbouwpro
dukten. Die gingen naar alle windstreken, 
maar vooral naar Europa en in het bijzonder 
Engeland. Vrijhandel was dan ook het 
economisch dogma van de zuidelijke bour
geoisie, en een duurzaam bondgenoot
schap van alle kapitalistische landen, zoals 
de uit het Zuiden voortgekomen president 
Wilson na de Eerste Wereldoorlog propa-
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geerde, het politieke ideaal. 
Wat betekende dat zuidelijk element voor 
de internationale politiek? Het uiteindelijke 
doel van de Amerikaanse buitenlandse 
politiek op het einde van de oorlog, schreef 
de Amerikaanse historicus Kolko, 'was het 
kapitalisme op wereldschaal zowel te 
handhaven als te hervormen'. Daarover 
bestond volgens hem in Washington grote 
overeenstemming. Aan deze overkoepe
lende doelstelling zijn door de verschillende 
fracties van de bourgeoisie echter verschil
lende invullingen gegeven. 
In tegenstelling tot de groot-burgerlijke 
vleugel (Forrestal es) waren de zuidelijke 
democraten veel minder geneigd het be
staansrecht van de klassieke imperia met 
hun protectionisme, dominantie van het 
financieringskapitaal, hun onvermijdelijke 
bondgenotenpolitiek te erkennen. Bij hen 
lag het accent veel meer op het hervormen 
dan op het handhaven. 
Niet ten onrechte ontwikkelden zuidelijke 
voormannen die theorie dat de economi
sche rivaliteit tussen de elkaar beconcurre
rende machtsblokken een hoofdoorzaak 
was geweest van de oorlog. 
Koste wat het kostte moest in hun visie 
een hernieuwde opdeling van de niet-com
munistische wereld in afzonderlijke blokken 
worden voorkomen. Daarvoor in de plaats 
propageerden zij het oude Wilsoniaanse 
ideaal van een politiek en economisch 
geïntegreerd wereldsysteem. Als essentiële 
voorwaarden voor zo'n systeem be
schouwden zij het opruimen van achter
haalde zaken als protectionisme en mono
polievorming, waardoor welzijn en wel
vaart zich harmonieus konden ontwikkelen. 
In die conceptie paste uiteraard niet het 
oorlogszuchtige Japanse kapitalisme met 
zijn hoge graad van monopolie- en trust
vorming, en z'n innige vervlechting van 
staat en economie. 
Het noodzakelijke complement van dit 
'anti-imperialistische wereldbeeld' was de 
overtuiging dat socialisme, staatseigendom 
enz. fundamenteel tegengesteld was aan 
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de belangen van de mensheid, zoals deze 
kringen die zagen en definieerden. 
In de tradities van Wilson werkten de zui
derlingen aan de 'betere revolutie', dat wil 
zeggen aan het Amerikaanse alternatief 
voor communisme en klassiek imperialis
me. Waar Wilson gefaald had, dachten zij 
te slagen. Steun van het thuisfront voor 
een blijvende Amerikaanse betrokkenheid 
in de wereld leek verzekerd, en Amerika 
was in en door de oorlog tot de meest 
machtige natie van de wereld uitgegroeid. 
'Het volk van Amerika', schreef W. Clayton, 
een van de architecten van de naoorlogse 
Al)1erikaanse politiek, 'heeft het feit geac
cepteerd dat het, of het nu wil of niet, de 
aandeelhouder is van een onderneming: 
de wereld' (Fortune, mei 1946). Wat Clayton 
er niet bij vertelde, maar dat hij er zeker bij 
gedacht zal hebben, is dat het Amerikaanse 
volk niet alleen 'aandeelhouder' maar de 
grootste aandeelhouder was geworden. 
De VS leek over de mogelijkheden te be
schikken om de wereld naar eigen inzichten 
en voorkeuren te reorganiseren. Dat was 
voor de beleidsmakers niet alleen een 
politiek voorrecht, maar een economische 
noodzaak. Indien Amerika niet in staat zou 
zijn om de wereldeconomie aan de praat 
te houden, vreesde men een ernstige eco
nomische terugslag en de kans dat de 
staat opnieuw langs de lijnen van de New 
Deal in zou moeten grijpen. Voor zuidelijke 
democraten als Clayton een gruwel. 
De levenskansen van het Amerikaanse 
kapitalisme werden anno 1945-46 door 
Washington als onlosmakelijk gezien met 
de wereld buiten Amerika. Veel zou afhan
gen van de manier waarop Amerika er in 
zou slagen andere mogendheden in Oost 
en West haar wil op te leggen. 
Politici vanuit het zuidelijke kamp wilden 
daarin heel ver gaan. In hun optiek moest 
de VS niet schromen al haar machtsmid
delen in te zetten voor dat doel. Daaronder 
behoorde ook het gebruik van de atoom
bom. 
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Stimson; de derde weg 

Op het einde van de oorlog en ten tijde 
van de Potsdam Conferentie tekende zich 
binnen de Amerikaanse regering een derde 
vleugel af, die, waar het ging om Japan, 
het midden hield tussen de harde lijn van 
Byrnes cs en de appeasement-politiek van 
Forrestal. 
Belangrijkste vertegenwoordiger daarvan 
was de minister van defensie, Stimson. 
Deze regent van republikeinse huize met 
een lange staat van dienst in de politiek, in 
de Wallstreet-advocatuur was door Roose
velt in 1940 binnen de regering gehaald als 
een soort 'doorbraak-figuur'. Stimson 
behoorde weliswaar tot de critici van de 
New Deal politiek, maar op het buitenland
se terrein was hij in tegenstelling tot de 
overgrote meerderheid van de republikein
se partij een overtuigd interventionist. Al 
in een vroeg stadium had hij bijvoorbeeld 
Amerikaanse steun voor China en Engeland 
bepleit in woord en geschrift. 
Gewoontegetrouw had Stimson zich tijdens 
zijn ministerschap omringd met een nauw
keurig geselecteerde groep van persoonlij
ke adviseurs, die evenals hij zelf, afkomstig 
waren uit het Wallstreetmilieu. Met deze 
groep van intimi wijdde hij zich de laatste 
maanden van de oorlog geheel aan het 
atoombom-project, dat onder beheer van 
defensie tot ontwikkeling werd gebracht. 
Vanaf 1944 zou de toen hoogbejaarde 
minister van defensie zich zelfs uitsluitend 
bezig houden met de kernenergie, de 
atoombom en de internationale politiek. 
Binnen de Amerikaanse regering is het 
met name Stimson geweest, die een onbe
grensd vertrouwen heeft gehad in de suc
cesvolle afloop van het miljarden-verslin
dende A-bom project en het tegen alle 
scepsis in is blijven verdedigen. 
Als geen ander politieke formatie heeft de 
groep rond Stimson zich bezig gehouden 
met de uitwerking van de atoombom op 
de internationale politiek, en in het bijzon
der de Russisch-Amerikaanse verhoudin-
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gen. Uitgangspunt daarbij was dat de 
atoombom weliswaar Amerika een enorm 
militair overwicht en politieke winst zou 
verzekeren, maar dat tegelijkertijd het 
monopolie van korte duur zou zijn, en het 
gevaar voor een wapenwedloop levens
groot om de hoek kwam kijken. Met een 
wapenwedloop, zo was Stimsons overtui
ging, hadden Amerika en Rusland niets te 
winnen, maar alles te verliezen. De atoom
wapens hadden een dermate vernietigende 
werking dat de 'hele mensheid erdoor 
bedreigd werd'. 
Amerika en Rusland hadden dus een ge
meenschappelijk belang bij wapenbeheer
sing. Stimson en zijn adviseurs waren 
echter geen filosofen, maar uiterst klasse
bewuste politici, die machiavellistisch 
genoeg waren om de tijdelijk grote politieke 
voordelen die het bezit en het gebruik van 
de atoombom met zich meebracht in te 
zien. Als voorwaarde voor Russische parti
cipatie in de Amerikaanse atoomgeheimen 
verwachtten zij bijvoorbeeld politieke con
cessies en interne hervormingen in de 
Sowjet-Unie. 
Stimsons houding inzake het gebruik van 
de atoombom tegen Japan lag in de lijn 
van Byrnes. Hij verdedigde later dan ook in 
het openbaar dat besluit. Desondanks is 
zijn opstelling over het geheel genomen 
toch minder duidelijk dan hijzelf en anderen 
hebben gesuggereerd. Zoals we gezien 
hebben, schaarde Stimson zich uiteindelijk 
achter de Japanse troon, omdat hij met 
Grew van mening was dat een dergelijke 
concessie de bezetting van Japan veel 
eenvoudiger zou maken, waardoor de 
Amerikaanse legers op andere plaatsen 
druk zouden kunnen uitoefenen op de 
Sowjet-Unie. Wat wel twijfelachtig in zijn 
doen en denken is gebleven, is zijn voorkeur 
voor het moment waarop de oorspronke
lijke Potsdam-verklaring verzonden moest 
worden. Of hij dat nu voor het gebruik van 
de atoombom wilde doen of daarna, en of 
hij de mogelijkheid zag dat de atoombom 
nooit gebruikt zou worden, is niet precies 

266 

te achterhalen. Wat wel te achterhalen is, 
is dat hij ten tijde van de Potsdam-Confe
rentie op een zijspoor was gezet. Op eigen 
initiatief naar Potsdam vertrokken, kreeg 
hij op een bepaald moment van Truman te 
horen dat zijn (ongevraagde) adviezen 
hem de keel uithingen, en dat Stimson op 
elk moment dat hij dat wenste kon vertrek
ken. 

Stimsons politieke testament 

In september 1945 trad Stimson terug. In 
de vorm van een soort politiek testament 
legde hij zijn denkbeelden over wapenbe
heersing en controle op kernenergie aan 
de regering voor en onderstreepte hij voor 
de zoveelste keer het gevaar van een wa
penwedloop. Hij stelde voor, zo spoedig 
mogelijk een internationale overeenkomst 
aan te gaan. Kennelijk geschrokken door 
hetgeen hij in Potsdam van nabij had mee
gemaakt, en van de roep in de rechtse 
pers om via atoomchantage de internatio
nale politiek te regelen, waarschuwde hij 
ervoor 'dat (Amerikaans-Russische) ver
houdingen misschien onherstelbaar verbit
terd kunnen raken door de manier waarop 
we de oplossing van de atoombom met de 
Russen benaderen. Want als we er niet in 
slagen hen te benaderen en indien we 
blijven onderhandelen met dit wapen 
tamelijk opzichtig op de heup, zal hun 
achterdocht en wantrouwen in onze be
doelingen en motieven toenemen .. .'. 
De regering-Truman zou zijn langste ver
gadering uit haar geschiedenis aan dit 
testament wijden, maar er desondanks 
niet uit komen. Acheson, de plaatsvervan
ger van Byrnes, en Wallace, de minister 
van handel, steunden Stimsons lijn voluit. 
Aan de andere kant was er een coalitie van 
Vinson en Forrestal die fel tegen waren. 
Tot die laatste behoorde ook de in het 
buitenland verblijvende Byrnes. Uiteindelijk 
zou de Amerikaanse regering zich vastleg
gen op een koers die het midden hield 



Politiek en Cultuur 

tussen Stimsons visie en die van zijn te
genstanders. De onderhandelingen die 
binnen het kader van de Verenigde Naties 
gevoerd zouden worden, kwamen in han
den te liggen van Baruch. 
Diens keuze mag typerend genoemd wor
den voor Byrnes en zijn manier van politiek 
bedrijven. Baruch, politieke mentor van 
Byrnes en beursspeculant, werd niet ge
hinderd door enige kennis van het onder
werp, noch door ervaring in de buitenland
se politiek. Datzelfde gold ook voor de 
intimi en oud-gedienden die hij om zich 
heen verzamelde. Voor de grote bourge
oisie betekende de benoeming van de 
stokoude Baruch een ergerlijke zaak, maar 
voor Byrnes was ze de garantie dat zijn 
koers ten aanzien van het veilig stellen van 
het Amerikaanse atoommonopolie in goe
de handen was. 

Slot 

Als we het voorgaande samenvatten dan 
vallen er binnen de Amerikaanse heersende 
klasse duidelijk twee kampen te onder
scheiden aangaande het vraagstuk van de 
kernwapens en de Sowjet-Unie: de 'cow
boys', om Stimsons beeldspraak te gebrui
ken, die uit waren op atoom chantage, en 
een vleugel onder leiding van defensie-mi
nister Stimson die een andere strategie 
hanteerde, de Russen- onder bepaalde 
condities- proberen te betrekken in de 
beheersing van de kernbewapening. 
De helderheid in de verschillende posities 
en strategieën verdwijnt echter weer zodra 
we de vernietiging van Hiroshima en Na
gasaki betrekken in de beschouwing. Een 
man als Stimson blijkt daar voor geweest 
te zijn, ondanks het feit dat Japan op zijn 
voorwaarden aan overgave dacht en het 
land militair op de rand van de afgrond 
balanceerde. Waarom zich dan toch achter 
het besluit geschaard? Niet als bewijsvoe
ring, maar als conclusie dit: De stroming 
die Stimson representeerde, en bovenal 
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Stimson zelf, waren machiavellisten, die 
de consequenties van het gebruik van de 
atoombom tot in zijn uiterste consequenties 
hebben proberen door te denken, maar die 
zich uiteindelijk niet hebben kunnen ont
trekken aan de verleiding om Amerika's 
superieure technologie een keer te demon
streren, en de (tijdelijke) voordelen binnen 
te halen. 
Als we terugkeren naar Holloways stelling 
over de 'onvermijdelijkheid' van de bewa
peningswedloop dan moeten we constate
ren dat binnen de regering-Truman geen 
krachten aanwezig waren die een conse
quente, op vrede en veiligheid van de 
naoorlogse wereld gerichte, koers voeren. 
Ook Stimson niet, hoewel diens opstelling 
tegenover de Sowjet-Unie verre te verkie
zen was boven die van mensen als Forres
tal, Byrnes e.a. Die onvermijdelijkheid was 
er, niet in de vorm van een buiten en boven 
de mensen zich afspelende 'wedloop', 
maar in de vorm van een klasse-politiek. 
Een alternatief voor de agressieve koers 
van de regerende kringen is er wel geweest 
maar dan in de vorm van een oppositioneel 
geluid, zoals wetenschappers als Franck, 
Einstein, Bohr dat verwoord hebben. 

Gerard Lutteken 
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Bij het overlijden 
van Ratio Koster, 
internationalist 
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Op 11 juli 1984 overleed, op 56-jarige leeftijd, Ratio Koster. 
Hij was op dat moment secretaris van de Indonesië-commissie van de CPN, maar zijn 
naam is vooral verbonden met de strijd tegen de koloniale oorlogen in de tweede helft 
van de jaren veertig. 
Wij drukken hier twee teksten af over hem. 
De ene is de korte rede die Marcurs Bakker bij zijn crematie uitsprak. 
De andere is het meteen na het bericht over zijn overlijden geschreven gedicht van een 
van zijn Indonesische kameraden, Pandu Nusa. De vertaling daarvan is gemaakt door 
Joop Morriën. 

Afscheidswoord Marcus Bakker bij de crematie 

Wij zijn hier om een laatste groet te brengen 
aan onze Ratio Koster. Afgelopen woens
dag wilde zijn nog maar 56-jarige hart niet 
meer, juist op de tuin, waarvoor Roos en 
hij nog zoveel plannen hadden. We hadden 
hun samen nog velden vol bloemen en 
gordijnen van groen gegund. 
We hadden hem er ook zo graag nog een 
poos bij gehad. 
Het is anders gelopen. 
Tientallen jaren lang is Ratio Koster tegelijk 
een mens en een begrip geweest. Dat 
roept voor die mens een zware verplichting 
op. Hij is daarmee voor anderen een maat
staf geworden. 
Nu mag dan de uiteindelijke, hoogste lof 

worden uitgesproken, dat de mens Ratio 
Koster het begrip Ratio Koster nooit heeft 
verloochend. 

Op een paar dagen na is het 37 jaar geleden, 
dat de episode begon die een van de zwarte 
bladzijden zou worden in de Nederlandse 
geschiedenis na de bezetting: die van de 
koloniale oorlogen. 
Toen Ratio in dienst ging was de oorlog 
nog geen feit, maar de onmenselijkheid 
van marteling en moord was al begonnen. 
Zijn organisaties, het ANJV en de CPN, 
onthulde en protesteerde- en Ratio bracht 
het protest de kazerne in. 
En werd gearresteerd. En werd gevangen 



Politiek en Cultuur 

gehouden, 9 maanden lang -en veroor
deeld tot drie jaar celstraf. Hij ging in hoger 
beroep en weer 9 maanden later werd hij 
opeens vrijgelaten. Vrijgelaten, mede door
dat de protesten tegen zijn gevangenschap 
een vloedgolf waren geworden, die ook 
regerende partijen ging benauwen. 
Zijn moeder, Nel, en vele anderen zullen 
het zich weten te herinneren: de talloze 
druk bezochte vergaderingen; de demon
straties bij de gevangenis; de dagelijkse 
stapels adhesie-betuigingen; de vriend
schaps-signalen uit Indonesië; de leuze 
'Ratio moet vrij', gekalkt en geroepen, en 
tenslotte de feestelijke en grootse ont
vangst van een vrije Ratio Koster in een 
afgestampt volle Oiamantbeurs. Hij was 
terug, zonder ooit één duimbreed afgewe
ken te zijn van de opvatting die hem in de 
cel gebracht had. 

Zo ontstond dat begrip Ratio Koster. Oe 
soldaat, die tegen de koloniale oorlog 
vocht, die solidariteit en vriendschap met 
het Indonesische volk, waartegen het offi
ciële Nederland oorlog voerde, duizend 
maal hoger stelde dan het eigen belang. 
Het zou ruim 20 jaar duren, voordat een 
Nederlandse regering wilde bevestigen dat 
de aanklachten van ons, van Ratio, terecht 
waren geweest. 
Maar tegen hem, de aanklager die anderhalf 
jaar onschuldig gevangen had gezeten, 
heeft niemand ooit een woord van veront
schuldiging gesproken. Hij had ook niet 

mengenangkan 
Ratio Koster 

di timur, 
negeri pulau seribu 
dan pohon nyiur 
melambai abadi, 
pemuda-pemuda dengansemangat tinggi 
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anders verwacht. Hij doorzag het verschil 
tussen de niet meer te ontlopen bekentenis 
-en berouw. 
Ratio had nooit de schijnsels van het voet
licht gezocht. Hij was ervoor geplaatst en 
had er gedaan wat zijn plichtsgevoel hem 
zei, maar hij ontliep ze zodra hij weer kon. 
Hij ging gewoon de taken vervullen die zijn 
menselijkheid en zijn communistische 
overtuiging hem stelden. Hij werd ANJV
bestuurder, vakbandsactivist drukker van 
Oe Waarheid, later archief- en documenta
tieman en -bijna vanzelfsprekend- bij de 
oprichting daarvan secretaris van de Indo
nesië-commissie van zijn partij, die, als 
vanouds, de nog steeds broodnodige 
solidariteit tussen het Nederlandse en 
Indonesische volk als centrale doelstelling 
heeft. 
Zijn hier aanwezige kameraden zijn dan 
ook van minstens twee naties. Er zijn, 
meer dan een derde eeuw geleden, talloze 
Ratio Koster-bijeenkomsten geweest. Nu 
heeft zijn dood ons opgeroepen voor deze 
laatste. 
We nemen afscheid van een man, die ons 
lief was, van iemand, die in al zijn beschei
denheid vertolker was van hoge menselijke 
waarden: kameraadschap, solidariteit, vrij
heidsliefde. 
We staan heel dicht bij zijn familie in haar 
verdriet. Wij allen putten voor wat gedaan 
moet worden mede uit wat hij deed en 
was. Hij is niet meer en hij blijft bestaan. 

Ter herinnering aan 

Ratio Koster 

In het Oosten 
in het land van de duizend eilanden 
en de eeuwig 
wuivende kokospalmen 
kwamen de jongeren vol geestdrift 
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campakkan penjajahan 
urnurnkan praklarnasi 
tegakkan kemerdekaan 
pertahankan negeri 
dengan senapan dan bambu-runcing. 

di utara, 
negeri tanah rendah 
kincir angin dengan nyaring 
niupkan angin persahabatan: 
penjajahmu adalah penjajahku 
kemerdekaanmu adalah kemerdekaanku. 

dan tunjukkan dengan bukti 
rapat-rapat urnurn dan demonstrasi: 
'akui republik' 
'lepaskan penjajahan'. 

pemuda-pemuda dengan gagah berani 
menolak masuk tangsi 
enoh jadi urnpan peluru. 
akhirnya 
ditindas penjajah 
dijebloskan dalam penjara. 
yang dipaksa digiring 
dengan ka pal ke timur 
lakukan desersi 
memilih 
lebi baik menyebrang 
bergabung ke pihak pemuda pejuang. 
hukuman penjara baginya 
konsekwensi 
membela simpati 
demi kebenaran. 

persahabatan dua golongan pemuda 
di utara 
negeri kincir angin, 
di dimur 
negeri palau seribu 
menjadi tradisi 
bagi generasi dan generasi 
kian terjalin 
kekal abadi ... 

Amsterdam, 11 yuli 1984 
Pandu Nusa 
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in opstand tegen het kolonialisme 
en proclameerden de Indonesische Republiek 
voor de vrijheid 
zij verdedigden hun 
land met geweren en bamboesperen 

In het Noorden 
in het laaggelegen land 
maalden de molens op 
de zuivere wind van de vriendschap: 
jullie kolonialisme is ons kolonialisme 
jullie vrijheid is onze vrijheid 

en maakten duidelijk 
met openbare vergaderingen en 
demonstraties 
'Erken de Republiek' 
'Maak een eind aan het kolonialisme' 

De jongeren toonden grote moed 
weigerden de kazernes in te gaan 
en als kanonnenvlees te dienen 
met als gevolg 
dat zij door de kolonialen 
werden gegrepen 
en in de gevangenis gegooid 
zij die gedwongen 
met de boot naar het Oosten gingen 
deserteerden 
omdat ze het beter vonden over te lopen 
zich te verenigen met de strijdende jeugd. 
Gevangenisstraf 
was voor hen de consequentie 
bij het verdedigen van hun sympathie 
voor de waarheid 

de vriendschap van de jongeren 
in de twee landen, 
in het Noorden 
in het land van de windmolens 
in het Oosten 
in het land van de duizend eilanden 
werd een traditie 
van generatie op generatie 
en zo zal zij 
onvergankelijk blijven 

Amsterdam, 11 juli 1984 
Pandu Nusa 
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Over de universiteit en over studenten circuleren veel vooroordelen en mythen. Zo zou 
er, moeten we de media geloven, aan de universiteiten niet meer gewerkt, maar alleen 
eindeloos gepraat worden. Studenten zouden niet willen studeren, maar eindeloos 
willen 'freewheelen' om vervolgens een hoog inkomen te kunnen verdienen. Dit soort 
opmerkingen zijn niet alleen oninteressant vanwege het bedenkelijke nieuwsgehalte, 
maar ook omdat ze de huidige economische, politieke en ideologische strijd op en om 
de universiteiten verhullen en daar toch een richting aan geven. Want het zijn dergelijke 
gedachten die meer of minder expliciet in toelichtingen bij wetsontwerpen worden 
uitgedrukt als uitgangspunten, waarop Kamerleden, meestal door gebrek aan voldoende 
kennis, niet adequaat kunnen reageren. 
Dat is vooral zo triest omdat juist op dit moment de 'herstructureringen' in volle gang 
zijn, die alle linkse stapjes vooruit welke de afgelopen vijftien jaar op de universiteiten 
geboekt zijn misschien geen vijftien, maar toch zeker tien jaar proberen terug te draaien. 
De 'herstructureringen' zijn operaties als de invoering van de Tweefasenstructuur, het 
terugdraaien van de democratisering, een meer hiërarchische rangschikking van het 
personeel, de Taakverdelings-en Concentratie-operatie, de invoering van financierings
modellen, de vergroting van de toegankelijkheid van wetenschappelijk onderzoek voor 
het bedrijfsleven, de afbraak van de studentenvoorzieningen enz. In het hiernavolgende 
willen we de grote lijnen geven van wat ons inziens werkelijk op de universiteiten gebeurt. 
Daartoe zullen we eerst aangeven wat onze positie ten opzichte van wetenschap, uni
versiteiten en studerenden is. 

HERSTRUCTUREREN 
OP DE UNIVERSITEIT 

Aan wetenschap wordt in onze maat
schappij zoveel geld besteed, omdat deze 
vorm van kennis, in tegenstelling tot andere 
vormen, een bijzonder probleem-oplos
send vermogen heeft. Wetenschap heeft 
echter niet op iedere vraag direct een 
antwoord; daartoe is onderzoek nodig dat 
óf meer toepassingsgericht is, óf dat meer 
een basis wil leggen voor toepassingsge
richt onderzoek: het fundamentele of 
grensverleggende. In laatste instantie is de 
richting waarin de verschillende weten
schappen zich ontwikkelen echter afhanke
lijk van een 'maatschappelijke behoefte'. 
Om die behoefte om te zetten in daad
werkelijk onderzoek moet aan twee voor
waarden worden voldaan: de kanalen naar 
de wetenschap moeten zodanig geopend 
zijn dat de behoefte vertaald kan worden 
in een ook wetenschappelijke relevante 

vraagstelling, en er moet voldoende kapi
taal aanwezig zijn om het onderzoek uit te 
voeren. In de praktijk voldoen aan deze 
voorwaarden op grote schaal in alle laat
kapitalistische landen eigenlijk alleen het 
bedrijfsleven en de staat. 
De grote bedrijven zijn vooral geïnteres
seerd in verbetering van de produktieme
thoden en managementstechnieken door 
toepassing van wetenschappelijke kennis; 
het fundamentele onderzoek en de oplei
ding van wetenschappers worden daarbij 
zoveel mogelijk op de staat afgewenteld, 
terwijl de direct op toepassing gerichte 
kennis zoveel mogelijk in de eigen research
instituten wordt ontwikkeld, ter versterking 
van de concurrentiepositie. 
Het belang van de staat is breder, in ver
band met de vele functies die ze als 'ver
zorgingsstaat' moet vervullen. Met name 
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willen we hier wijzen op organisatie- en 
beheersingstechnieken van vrijwel alle 
sectoren van het maatschappelijk leven. 
Met name willen we ook noemen het legi
timerend karakter van vele politieke beslis
singen, die op basis van wetenschappelijke 
theorieën worden genomen, en waarvan 
de gevolgen op voorhand met weten
schappelijke methoden worden berekend. 
Het moge duidelijk zijn dat op deze manier 
een verweving van belangen van overheid, 
bedrijfsleven en wetenschappelijke elite tot 
stand is gekomen. Deze verweving van 
belangen, die op veel manieren geïnstituti
onaliseerd is, sluit echter geenszins speci
fieke eigen belangen van de betrokken 
partijen uit. De overheid, verreweg de 
grootste financier van de universiteiten, is 
gebaat bij kostenbeheersing; delen van 
het bedrijfsleven zijn gebaat bij specifieke 
onderzoeksterreinen, en bij andere in het 
geheel niet, al was het maar omdat deze 
een impliciete belastingverhoging beteke
nen; en de wetenschappers op de univer
siteiten schermen zich graag naar buiten 
toe af met de noties van academische 
vrijheid en universitaire autonomie. 
De wetenschap op de universiteiten is wat 
betreft inkomen, prestige en maatschappe
lijke invloed hiërarchisch georganiseerd. Is 
er daarom en vanwege de meest gebruike
lijke wijzen van aanwending van weten
schap een duidelijke verwantschap tussen 
de wetenschappelijke top en andere topla
gen, onderaan de hiërarchie is het beeld 
veel diffuser. Studerenden, verreweg het 
grootste deel van de universitaire bevol
king, zijn niet eenvoudig te klassificeren bij 
een bepaalde bevolkingsgroep, hoe zeer 
studerenden ook de neiging hebben zich 
met een of andere bevolkingsgroep te 
identificeren. Vanuit de studentenpopulatie 
als geheel gezien zijn studerenden het best 
te rangschikken naar het individuele toe
komstperspectief dat zij voor ogen 
hebben. 1 Dit betekent dat bijvoorbeeld de 
politieke opstelling sterk afhangt van de 
situatie op de arbeidsmarkt(en). 
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In een dergelijke situatie kunnen zowel de 

sterke afhankelijkheidsbanden, met name 
financieel, als de manier waarop studeren
den met de door hen verworven kennis 
wensen om te gaan, heel verschillende 
uitwerkingen hebben. Het is een specifieke 
groep van studerenden, diegenen die de 
moderne linkse studentenbeweging vor
men, die altijd geijverd heeft voor de aan
wending van wetenschap voor emancipa
toire doeleinden: kennis als middel tot 
bevrijding, niet in de laatste plaats ter 
bevrijding van de afhankelijkheidsbanden 
van de studerenden zelf. Het ontstaan van 
deze studentenbeweging evenals de her
structureringen hebben uiteindelijk dezelf
de oorzaak: de groei van het wetenschap
pelijk bedrijf. We zullen dat proberen dui
delijk te maken. 

De groei van het wetenschappelijk bedrijf 

Na de Tweede Wereldoorlog groeide het 
Hoger Onderwijs, met name het universi
taire onderwijs, snel. Dit was een bewuste 
overheidspolitiek, die in moest spelen op 
verschillende wetenschappelijke tenden
sen. 
De verwetenschappelijking van de produk
tiemethoden in het bedrijfsleven, de indu
strialisatiepolitiek van de overheid en het 
toenemend staatsingrijpen, mede in ver
band met het keynesianisme, vergrootten 
de vraag naar wetenschappelijk onderzoek 
en wetenschappelijk opgeleiden. In de 
economische groei-theorieën kwam deze 
behoefte pregnant tot uiting in het alleen 
uit technologische verbeteringen, dus als 
gevolg van research, en niet uit de toename 
van de inzet aan produktiefactoren kapitaal 
en arbeid te verklaren 'residu' in de econo
mische groei. 
Deze vergroting van de vraag werd tot ver 
in de jaren zeventig op de meeste terreinen 
van wetenschappelijk onderwijs en onder-

Olin Wright, Erik, Class, crisis and the state (Lon
don, 1979). 92-93. 



Politiek en Cultuur 

zoek maar gedeeltelijk opgevangen door 

de 'natuurlijke' groei van het aantal weten
schappelijk opgeleiden. Sinds de eeuwwis
seling is het gemiddeld opleidingsniveau 
in Nederland langzaam maar zeker geste
gen; een belangrijk gevolg hiervan was 
dat een universitaire opleiding binnen het 
bereik van steeds meer mensen kwam te 
liggen. De notie van sociale mobiliteit, de 
rat-race naar de hoogste sociale posities, 
alleen te bereiken met een wetenschappe
lijke opleiding, heeft het studentenaantal 
zeker omhooggeschroefd. Vooral ook door 
het stimuleringsbeleid van de overheid is 
het aantal arbeiderskinderen, 'het verbor
gen talent' en het aantal vrouwen op de 
universiteiten toegenomen; toch zijn beide 
groepen tot op dit moment op de universi
teiten zwaar ondervertegenwoordigd. 2 

In de loop van de jaren zestig werden de 
gevolgen van de explosieve groei van het 
wetenschappelijk bedrijf duidelijk; de inter
pretaties over wat diende te gebeuren 
verschilden echter aanzienlijk en leidden 
tot 'de strijd om de universiteit'. 
Het was de overheid die opgezadeld werd 
met de kosten van de groei. Vanaf het 
midden van de jaren zestig was de over
heidspolitiek daarom gericht op bezuini
gingen of, wat vaak hetzelfde is, het af
wentelen van de kosten op de gebruikers 
van wetenschap en met name ook de 
studerenden. Dit betekende een toename 
van de financiering van onderzoek door 
anderen dan de overheid, het zgn. derde 
geldstroomonderzoek en het langzaam 
maar zeker laten verslechteren van het 
studiefinancieringsstelsel en het verhogen 
van de college- en inschrijfgelden. Deze 
afwenteling betekende in feite de doorvoe
ring van het profijtbeginsel. Tot grote 
structurele veranderingen kwam het echter 
tot 1981, het jaar waarin de Wet op de 
Tweefasenstructuur in de Tweede Kamer 
werd aangenomen, niet. De enige belang
rijke wet met betrekking tot de universitei
ten, de Wet op de Universitaire Bestuurs
hervorming, die in de jaren zeventig werd 
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aangenomen, was een tijdelijke wet, die 
een zeer gematigd antwoord was op de eis 
van democratisering gesteld door studen
tenbeweging en lager wetenschappelijk 
personeel. 
Het is typerend dat de overheid niet verder 
kwam dan de claim tot democratisering te 
erkennen. Van oudsher hebben de univer
siteiten de neiging gehad zich naar buiten 
toe af te schermen door de pa rapluie van 
de 'universitaire autonomie'; een coalitie 
van wetenschappelijk personeel, dat zich 
verzette tegen aantasting van de 'autono
mie', en moderne linkse studentenbewe
ging, die meer zag in basisdemocratie en 
zeker niet vertrouwde op politiek dubieuze 
regeringen, vormde lange tijd een niet te 
nemen obstakel. De claim tot democratise
ring kwam ook uit deze studentenbeweging 
en uit het lager wetenschappelijk personeel. 
De groei van de organisatie bleek in toene
mende mate in tegenspraak met de ouder
wetse, autoritaire vormen van besluitvor
ming, waaraan alleen hoogleraren konden 
deelnemen. De overheid zag en ziet haar 
belangen, wat na het blootleggen van de 
verweving van belangen ook zeer verklaar
baar is, echter het best gewaarborgd bij 
het wetenschappelijk personeel, dat door 
een geledingenstelsel, tegelijkertijd de 
ontkenning van de rechtvaardigheid van 
een 'one man, one vote'-stelsel, de meeste 
machtsposities in handen kreeg. Tot op de 
dag van vandaag is er echter een machtige 
groep hoogleraren die wat betreft de be
sluitvorming het liefst zou willen terugkeren 
naar de tijden van voor de invoering van 
de WUB; deze groep kenmerkt zich door 
de luidruchtige verspreiding van de mythe 
dat koffiejuffrouwen tegenwoordig zouden 
bepalen welk onderzoek zij moeten doen. 

2. Met name door het boekje van Wolf Wagner Stu· 
dietijd en raakjezelf niet kwijt (Amsterdam, 1980). 
kwam de discussie over klasse- en seksegebon
den blufmechanismen op de universiteit wel op 
gang, maar deze heeft nooit tot eisen van structu
rele veranderingen geleid. 
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De studentenbeweging 

Ook de moderne studentenbeweging is in 
de eerste plaats een antwoord op de groei 
van het wetenschappelijk bedrijf. Het mas

saler worden van het onderwijs en de 
daardoor groeiende anonimiteit van de 
studerenden, de langzaam verslechterende 
financiële positie van studerenden en het 
daardoor steeds knellender karakter van 
de afhankelijkheidsbanden en het toene
mend aantal verschillende vormen van 
aanwending van wetenschap, bijvoorbeeld 
in de vernietigingsoorlog in Viëtnam, ble
ken belangrijke impulsen voor linkse stu
derenden om zich te organiseren. De ge
schiedenis van deze studentenbeweging is 
een zeer grillige, wat verklaard moet wor
den uit de tijdelijke, afhankelijke positie 
van studerenden met een snel veranderend 
toekomstperspectief. Maar ondanks alle 
hoog oplopende meningsverschillen over 
strategie en korte- en lange-termijn-doelen 
willen we toch de rode lijn in haar geschie
denis benadrukken: de externe en interne 
democratisering van de universiteit. 
Met externe democratisering is bedoeld de 
bevordering van de toegankelijkheid van 
universitair onderwijs en onderzoek voor 
mensen uit kansarme groepen, aan wie 
het kaptiaal ontbreekt zelf onderzoek te 
financieren. De bevordering van onderzoek 
voor vak-, vrouwen-, milieu-, derde wereld
en vredesbeweging vindt door studerenden 
plaats. Telkens weer wordt de maatschap
pelijke verantwoordelijkheid van weten
schappers en universiteiten door studeren
den benadrukt. Hieraan werken kleine 
groepen in de faculteiten die, met steun 
van de mensen in de raden, aanzienlijke 
successen hebben geboekt: het ontwikke
len van vormen van wetenschap die kans
arme en onderdrukte groepen in hun strijd 
steunen, het opzetten van colleges over 
dergelijke onderwerpen, de benoeming 
van personeel dat zich daarmee bezighoudt 
en de oprichting van wetenschapswinkels, 
als trefpunten van universiteit en kapitaal-
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arme, maar onderzoeksbehoeftige maat
schappelijke groeperingen. 
Met de externe democratisering van het 
onderwijs is met name de uitbreiding van 
het recruteringsgebied en het weghalen 
van selectie-momenten in het onderwijs 
bedoeld. Hieronder valt zeker ook de eis 
van een volwaardig en degelijk studiepro
gramma, met voldoende tijd voor stude
renden zich kritisch te oriënteren op we
tenschap en samenleving. Het verzet tegen 
de 'Untertanenfabrik' heeft echter nauwe
lijks specifieke aandacht opgeleverd voor 
de sociaal-culturele drempels voor arbei
derskinderen en vrouwen. Traditioneel is 
de studentenbeweging meer gericht op 
financiële drempels. Hier is alle reden 
voor, gezien de afwenteling van kosten op 
studerenden door de overheid; sinds het 
midden van de jaren zestig hebben stude
renden reëel 40% van hun inkomen 
ingeleverd,3 waarbij we nog zwijgen over 
de exponentieel gestegen college- en 
inschrijfgelden, verhoogde studiekosten , 
en door de kamernood en hoge energie
prijzen sterk gestegen woonlasten. 
Externe democratisering van de universi
teiten zonder aanpassing van de machts
posities op de universiteiten zelf is onmo
gelijk en zou ook onzinnig zijn. Interne 
democratisering is een doel op zichzelf, 
maar ook een middel om de externe de
mocratisering van de universiteit te bevor
deren. De interne democratisering door de 
WUB, hoe beperkt ook, heeft zeker enkele 
vruchten afgeworpen. Zo kwam, door 
strakkere regulering, voor studerenden 
een zekere 'rechtszekerheid' tot stand, 
werden knelpunten in het onderwijs weg
genomen en werden initiatieven van on
derop gesteund. Anderzijds heeft de be
perkte medezeggenschap op alle niveau's 
met haar zwakker worden ook steeds meer 
verdeeldheid in de hand gewerkt. Boven
dien moet ervoor worden gewaakt dat de 

3. Nait Soez'n, uitgave van de Groninger Studenten
bond, jrg. XIII, nr. 9, 22-6-1984, pag. 13. 
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beperkte medezeggenschap niet gebruikt 
wordt om maatregelen te legitimeren, die 
afbreuk doen aan de idealen van de stu
dentenbeweging. 
Na haar hoogtijjaren aan het eind van de 
jaren zestig en het begin van de jaren 
zeventig verzwakte de studentenbeweging 
en raakte ze meer en meer verdeeld. Een 
belangrijke oorzaak was de verslechtering 
van de arbeidsmarktpositie voor academici, 
wat de concurrentie tussen studerenden 
op de universiteiten vergrootte. Bovendien 
wendden zich steeds meer studerenden 
rechtstreeks tot de 'nieuwe sociale bewe
gingen'; hoog oplopende meningsver
schillen over minitieuze kwesties zijn hier 
mede debet aan geweest. 
Een andere oorzaak was het veranderende 
maatschappelijke ideologische klimaat, 
enerzijds de creatie van een op lastenver
lichting van het bedrijfsleven gericht bezui
nigingsklimaat sinds de oliecrisis, ander
zijds het ontstaan van de praatgroepencul
tuur, waarin het persoonlijke vaak nauwe
lijks meer met het politieke werd verbon
den. Dit alles, gepaard gaande aan toene
mende studieverzwaring, heeft het aantal 
activisten in de studentenbeweging terug
gedrongen. Hierdoor sleten ook de com
municatielijnen tussen de verschillende 
plaatsen en tussen de verschillende groe
pen op dezelfde universiteit uit. De ver
zwakking van de studentenbeweging is 
een belangrijke oorzaak van de huidige 
hausse aan maatregelen met betrekking 
tot de universiteiten. Veel van de verwor
venheden van 20 jaar strijd van de studen
tenbeweging dreigen hierdoor te verdwij
nen. 

Veranderingen 

Zoals gezegd zijn de universiteiten er tot 
ver in de jaren zeventig in geslaagd een al 
te directe overheidsbemoeienis af te weren. 
De laatste vijf jaar lijkt dat echter voorgoed 
voorbij; maatregel na maatregel rolt nu uit 
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Den Haag over de universiteiten heen. 
In het beleid zitten daarbij drie tendensen. 
In de eerste plaats wordt er bezuinigd; in 
de tweede plaats wordt er geprobeerd de 
universiteiten en technische hogescholen 
terug te brengen tot 'kennisfabrieken', 
waar wel kennis ge(re)produceerd wordt, 
maar niet nagedacht over het doel waartoe 
die kennis dient. Dat onderdeel reserveert 
de overheid nl. voor zich zelf. Zij wil (en 
dat is de derde tendens) dat de kennis die 
beschikbaar komt, nuttig is voor het aan
zwengelen van de economie. En dat is bij 
het huidige kabinet identiek aan: bruikbaar 
voor het bedrijfsleven. 
Wat bezuinigen inhoudt behoeft geen 
nadere toelichting. Tegen de universiteit 
als producent van kennis lijkt op het eerste 
gezicht geen bezwaar. Het gaat tenslotte 
om kennis in de vorm van resultaten van 
wetenschappelijk onderzoek en kennis in 
de hoofden van de afgestudeerden als 
resultaat van onderwijs, de doelen van de 
universiteit. Het is alleen een beetje eenzij
dig om deze kennis alleen bij het bedrijfs
leven terecht te laten komen, die zou met 
name ook ten goede moeten komen aan 
andere (kansarmere) groeperingen. 
Maar het beleid betekent ook een volledige 
miskenning van twee andere functies van 
de universiteit, nl. de culturele en de kriti
sche. De culturele in de vorm van de ont
plooiing van individuele studerenden, 
maar ook in de vorm van wetenschap als 
één van de dragers van de beschaving. De 
kritische, door behalve kennis te produce
ren, zich juist ook af te vragen waar die 
wordt gebruikt en aan wie ze ten goede 
komt. Deze invalshoek, die sinds het eind 
van de jaren zestig langzaam op de univer
siteiten is doorgedrongen, heeft er onder 
andere toe geleid dat tegenwoordig in het 
onderzoek de kreet 'maatschappelijk rele
vant' geld op kan leveren, en dat in het 
onderwijs vakken als 'wetenschap & sa
menleving' zijn opgenomen. Andere bewij
zen zijn het ontstaan van wetenschapswin
kels en vrouwenstudies. 
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De nu ingezette omvorming van de univer
siteiten tot pure kennisfabrieken, onder
mijnt deze kritische en culturele taak gron
dig. In de volgende paragrafen zal uiteen 
gezet worden op welke terreinen en met 
welke maatregelen deze omvorming ge
stalte krijgt. 

Onderwijs 

De belangrijkste maatregel voor het onder
wijs van de laatste jaren is de invoering 
van de twee-fasenstructuur geweest. Voor 
alle studierichtingen is de cursusduur 
teruggebracht van 6 of meer naar 4 jaar; 
de zgn. eerste fase. Hieraan wordt strikt de 
hand gehouden. Wie in zijnihaar eerste 
jaar meer dan één jaar, of over de hele 
studie twee jaar vertraging heeft, kan het 
verder vergeten. Diploma of niet, men 
wordt weggestuurd. 
Studerenden krijgen dus een korte oplei
ding die vooral gericht is op het aanleren 
van de basiskennis en -vaardigheden van 
hun vakgebied. Verbr·eding daarbuiten is 
nauwelijks mogelijk, evenmin is er plaats 
voor studieonderdelen die een meer zelf
standige of kritische opstelling nodig ma
ken, zoals scripties, eigen onderzoek, etc. 
Het mes snijdt aan twee kanten. Het be
drijfsleven vindt deze onderdelen toch 
overbodig, en de overheid kan mooi bezui
nigen, want dit zijn juist de meest arbeids
intensieve (dus dure) stukken van de studie. 
Het kortere programma op zich levert 
natuurlijk ook geld op. Niet alleen voor de 
overheid, maar ook voor het bedrijfsleven 
dat jongere academici in dienst krijgt waar
aan lagere aanvangssalarissen hoeven te 
worden betaald. 
Het nieuwe systeem heeft natuurlijk nog 
maar weinig te maken met wat vroeger 
onder wetenschappelijk onderwijs werd 
verstaan. Gelukkig werd dit ten tijde van 
de invoering van de twee-fasenstructuur 
wel doorzien. Behalve de eerste, zou er 
dan ook een tweede fase moeten komen 

276 

met een tweeledig doel. Hierin zouden 
aanvullende opleidingen moeten komen 
voor beroepen waarvoor 4 jaar onvoldoen
de is (onderverdeeld voor medici, leraren 
en overige); daarnaast zou er een tweede
fase-opleiding moeten komen voor toe
komstige onderzoekers. Hoewel duidelijk 
vakgericht, zou in deze opleiding plaats 
moeten komen voor creativiteit en eigen 
inbreng van de studerenden. 
Het grote geschilpunt bij de tweede-fase
opleidingen zijn altijd de kosten geweest. 
Een volwaardige tweede fase waaraan alle 
eerste-fase-afgestudeerden zouden deelne
men, zou namelijk onmiddellijk de bezuini
gingen teniet doen. Dat is dan ook nooit 
de bedoeling geweest; voor toelating tot 
de tweede fase zou een strenge selectie 
moeten plaatsvinden. 
Maar zelfs zover zal het niet komen. On
langs (de nota Beiaard) heeft de minister 
besloten dat die tweede-fase-opleidingen 
helemaal maar niet moeten doorgaan. Een 
uitzondering is er voor de medische oplei
dingen, maar de lerarenopleidingen gaan 
naar het hoger beroepsonderwijs en de 
overige beroepsopleidingen mogen slechts 
bestaan, als ze door de betreffende be
roepsgroep worden betaald. Van een enigs
zins onafhankelijke of kritische inslag van 
het studieprogramma zal nauwelijks meer 
sprake kunnen zijn. 
Ook de onderzoekersopleidingen verdwij
nen volledig. Daarvoor in de plaats zal de 
onderzoeker/ster in spé als 'assistent in 
opleiding' moeten meedraaien in de be
staande onderzoeksprogramma's. Vooral 
geen kritische of onafhankelijke kijk op de 
wetenschap. Men wordt meteen ingekap
seld. 

Onderzoek 

Het fabrieksmatige karakter· van het onder
zoek wordt de laatste twee jaar vooral 
veroorzaakt door het systeem van voor
waardelijke financiering. Vroeger konden 
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de universiteiten zelf hun onderzoekspro
gramma vaststellen, nu moeten deze 
goedgekeurd worden en getoetst door 
externe deskundigen. Geld wordt verdeeld 
op grond van het aantal goedgekeurde 
projecten. Toetsingsgrond is vooral het 
aantal publikaties over dat onderzoek, de 
kennisproduktie dus. Discussies over de 
relevantie worden nauwelijks gevoerd. 
Dit heeft twee gevolgen. In de eerste plaats 
is er een sterke bevoordeling van de exacte 
en technische studierichtingen. Daar is 
men van oudsher gewend in grote projec
ten te werken en veel te publiceren. In de 
tweede plaats is het een bedreiging voor 
alles wat buiten het systeem valt. De voor
waardelijk gefinancierde projecten trekken 
immers het geld, en krijgen dus de meeste 
tijd en aandacht. 
De slachtoffers zijn het onderwijs en het 
overige onderzoek. Dat overige onderzoek 
is dan met name het nieuwe, niet geves
tigde onderzoek, en het onderzoek dat niet 
in de eerste plaats is gericht op publikaties, 
maar op ondersteuning van bepaalde 
bevolkingsgroepen, zoals vrouwenstudies, 
actieonderzoek, wetenschapswinkels, enz. 
Dit wordt kennelijk slechts als hobbyisme 
beschouwd. 

Taakverdeling 

Vorig jaar is de taakverdelingsoperatie 
over de universiteiten heen gekomen. 
Hoewel gepresenteerd als het wegkappen 
van dood hout, het vermijden van doublu
res en het verhogen van de efficiency, was 
het niets anders dan een ordinaire bezuini
gingsoperatie van 7%. Let wel, naast de 
andere gewoon doorgaande bezuinigingen. 
Tot ieders verbazing hebben de universi
teiten tamelijk gewillig meegewerkt. De 
keuzes die gemaakt zijn passen echter wel 
weer in het eerdere beeld. De technische 
en exacte wetenschappen zijn relatief 
ontzien met het argument dat deze moeten 
helpen de economie weer uit het slop te 
krijgen. Letteren en vooral de sociale we-
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tenschappen hebben de zwaarste klappen 
gekregen; die zijn zeker minder nuttig. 

Personeel 

Momenteel wordt er een nieuw rangen
stelsel ingevoerd voor het wetenschappe
lijke personeel (de buwp-operatie). Hoogle
raren blijven hoogleraren, maar weten
schappelijk (hoofd)medewerkers worden 
universitair (hoofd)docent. Daarbij komen 
er meer in de lagere rangen. De structuur 
wordt meer hiërarchisch; elke deskundig
heid wordt vertaald in de mate van onder
geschiktheid aan de meest deskundige, de 
hoogleraar. Bovendien leveren de lagere 
rangen de overheid geld op. 
De allerlaagste rangen dreigen zelf ook 
nog eens fors achteruit te gaan. Als de in 
discussie zijnde nota-Beiaard wordt inge
voerd, zullen nieuwe promovendi nauwe
lijks meer gaan verdienen dan het mini
mumloon. Men is immers in opleiding. 

Democratie 

Ook de bestuursstructuur van de universi
teiten zelf moet er aan geloven om ze 
geschikt te maken voor hun rol als kennis
fabriek. Hiervoor is het ontwerp van de 
Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs, 
de WW0'84, dat nu bij de Tweede Kamer 
ligt. Alle elementen van die kennisfabriek 
komen hierin terug. De toelichting is heel 
duidelijk: de democratie mag niet ten 
koste gaan van doelmatigheid en professi
onaliteit. Kennisproduktie dus, en geen 
vragen over welke kennis geproduceerd 
moet worden, voor wie die geproduceerd 
moet worden en hoe die gebruikt kan 
worden. De deskundigen, de wetenschap
pelijke staf, krijgen dus de absolute meer
derheid; degenen die die vragen stellen, 
vooral de studerenden, worden vrijwel uit 
de raden en besturen gegooid. En aange
zien er dan toch nauwelijks meer gediscus-
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sieerd hoeft te worden, kunnen die raden 
dan ook best kleiner worden gemaakt. 
In het onderzoek gaat dit nog verder. Stu
derenden en niet-wetenschappelijk perso
neel wordt zelfs verboden om in advies
commissies te zitten, en grote stukken van 
het onderzoek worden ondergebracht in 
aparte instituten die niet onder democrati
sche controle vallen, maar bijna volledig 
bestuurd worden door een wetenschappe
lijk directeur. 
Maatschappelijke inbreng van buiten de 
universiteit is nog wel mogelijk, maar 
alleen voor 'deskundigen'. Een echt alter
natieve inbreng is dit dus niet. In de praktijk 
zullen dit waarschijnlijk vooral vertegen
woordigers uit het bedrijfsleven zijn. Mocht 
dit alles nog niet genoeg zijn om het ge
wenste gevolg te bewerkstelligen, dan 
heeft de overheid nog een kaart achter de 
hand. Het College van Bestuur, de top van 
de universiteit, krijgt namelijk verregaande 
bevoegdheden en zal volledig door de 
overheid benoemd worden. 

Studiefinanciering 

De laatste maatregel voor de universiteiten 
en vooral studerenden, is het nieuwe stu
diefinancieringsstelsel. In de jaren zestig 
pleitten zelfs de werkgevers voor een goed 
stelsel, er waren immers meer academici 
nodig. Nu is de werkgelegenheid minder 
en dat blijkt dan ook uit de voorstellen: de 
beurzen kunnen weer omlaag. Al die aca
demici zijn toch niet meer nodig en dat 
juist de mensen uit de lagere inkomens
groepen getroffen worden is kennelijk 
minder belangrijk. Ook principiële zaken 
als onafhankelijkheid van ouders en lenin
gen van banken doen er niet toe. 

De studentenbeweging en de 
herstructureringen 

De behandeling van de Tweefasenstructuur 
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in het Nederlandse parlement bracht een 
incidentele opleving van de studentenbe
weging in 1980 tot stand: in vele plaatsen 
kwamen duizenden studerenden op de 
been voor langdurige acties. Aanvaarding 
van het wetsontwerp bracht voor de stu
dentenbeweging echter extreme crisisver
schijnselen met zich, waarvan die van 
sommige plaatsen (Wageningen, en in 
zekere zin ook Groningen en Nijmegen) 
sneller herstelden dan andere. Nu echter 
de maatregelen en voorstellen uit Den 
Haag zich opstapelen, neemt de behoefte 
de krachten te bundelen weer toe. 
Zo werd in 1983 de Landelijke Studenten 
Vak Bond (LSVB) opgericht, die een qua 
politieke visie breed scala van universitaire 
en HBO-bonden omvat. Ondanks de poli
tieke meningsverschillen en ondanks kin
derziekten, vat de LSVB de rode draad van 
de democratisering langzaam, maar vast
beraden weer op. 
Plaatselijk verschilt de situatie sterk. In 
sommige plaatsen houdt een handjevol 
activisten de infrastructuur nog net in 
stand, in andere plaatsen lijkt de kater van 
de invoering van de Tweefasenstructuur 
enigszins overwonnen, worden weer poli
tieke discussies gevoerd, worden acties 
tegen de herstructureringen (met name de 
WW0'84) opgezet, vindt weer overleg en 
afstemming plaats tussen de verschillende 
groepen activisten, en worden contacten 
met verwante maatschappelijke groeperin
gen weer aangeknoopt. Hoe klein, verdrukt 
en vertrapt ook, brandt het vuur voort, met 
in zich de grote belofte van een democrati
sche universiteit. De studentenbeweging 
verzamelt haar krachten en zal zich ook in 
de nabije toekomst niet onbetuigd laten. 

Groningen 

Bart Westra 
Rudi Wielers 
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Het rijk 
der kunst 
op aarde 
Enkele jaren geleden heb ik het witte kas
teeltje, dat Ludwig 11 van Beieren in 
Neuschwannstein liet bouwen, bezocht. 
Het gebouw is een waar sprookjeskasteel 
en het schijnt dat Walt Disney het als model 
heeft gebruikt voor het slot in Disney-land. 
Van binnen maakt het een overvolle indruk, 
die vooral ontstaat door het feit dat de 
meeste muren beschilderd zijn met tafere
len uit de opera's van Wagner en die zijn 
meestal niet zo rustig. Her en der verspreid 
staan stenen witte zwanen die herinneren 
aan Lohengrin, de edele held uit de gelijk
namige opera van Wagner die aan kwam 
varen in een bootje, getrokken door een 
witte zwaan. Ludwig heeft zelfs een rots 
met een watervalletje in z'n kasteel laten 
bouwen. Mooi is het niet, daarvoor is het 
tè romantisch, op het kitscherige af, maar 
het maakte me wel nieuwsgierig naar deze 
koning, die z'n leven in dienst wilde stellen 
van de schoonheid, die het rijk der kunst 
op aarde verwezenlijken wilde. 
Later kwam ik Ludwig weer tegen, toen ik 
in het kader van het Wagner-jaar wat boe
ken over de Duitse komponist las (vooral 
'De buikspreker van God' van Martin van 
Amerongen is aanbevelenswaardig). In 
1862 vroeg Wagner, die voortdurend fi
nanciële problemen had, in het voorwoord 
van 'Der Ring des Nibelungen' of er dan 
geen Duitse vorst was die het geld dat hij 
altijd aan allerlei kunstinstituten gaf, waar-
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door de muzikale smaak van de Duitsers 
toch maar verpest werden, niet aan hem, 
Richard Wagner, wou geven. 
Ludwig 11 van Beieren, die net op negen
tienjarige leeftijd tot koning was gekroond, 
gaf gehoor aan deze oproep. Hij betaalde 
de schulden van de componist en zorgde 
ervoor dat deze zijn zo begeerde Festspiel
haus kon laten bouwen. Uit dit contact 
volgde een briefwisseling waarvan het 
taalgebruik niet ten onder doet voor dat 
van 'Tristan en !solde', ook een opera van 
Wagner. Het leek erop dat Ludwig z'n veel 
oudere vriend meer zag als een Lohengrin 
dan als de componist die van alles en 
iedereen gebruikt maakt om z'n doel te be
reiken. 
De vriendschap werd door Ludwigs staats
lieden met lede ogen bekeken. Wagner 
stond in die tijd bekend als een revolutionair 
en dat deed geen goed aan 's konings 
reputatie. Ook konden de enorme bedragen 
die van de staatskas naar huize Wagner 
vloeiden geen goedkeuring wegdragen. 
En nu heb ik Visconti's visie gezien op de 
Beierse koning, die hij gestalte heeft gege
ven in de film 'Ludwig' (1972). Met Heirnut 
Berger als Ludwig toont Visconti ons het 
leven van de koning, vanaf de vooravond 
van zijn kroning tot zijn zelfgekozen dood. 
We krijgen het verwordingsproces te zien 
van een man die eerst vol idealen zit en 
een maecenas wil zijn om zo te leven in 
waarheid, tot een kunstimperialist die een 
acteur ziet als zijn persoonlijk bezit, hem 
dagenlang allerlei rollen laat citeren en 
hem meesleept op een vermoeiende reis 
langs plekken die in de literatuur een be
langrijke rol hebben gespeeld. 
We zien een jongeman die wordt afgewe
zen door zijn nicht Elisabeth van Oostenrijk 
(gespeeld door Romy Schneider), de enige 
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die hem begrijpt en die weet dat hij haar 
alleen wil zien als dè onbereikbare geliefde, 
als een Juli a of een !solde. We zien hem 
worstelen met zijn homoseksuele gevoe
lens en hem liefde zoeken bij jongemannen 

die op zijn kastelen werken. Visconti toont 
de tragiek van een man die absolute 
schoonheid zoekt, die in een illusie wil 
leven, maar die zich constant moet com
promitteren met de werkelijkheid. 
Een scène die de pogingen van Ludwig 
om z'n droomwereld te verwezenlijken 
schrijnend aangeeft, is die van Ludwig die 
de acteur Kainz bij zich heeft uitgenodigd. 
Hij ontvangt Kainz in een grot met een 
onderaards meertje en komt zelf aanvaren 
in een schelpvormig bootje. Het ziet er 
vreselijk overdreven uit, maar de blik in de 
ogen van de koning, zo ernstig als die van 
een kind dat heilig gelooft in z'n spel, maakt 
dat je niet lacht. 
Ludwig raakt steeds meer geïsoleerd en 
z'n lichamelijk en geestelijk verval zet al op 
jonge leeftijd in. Als de situatie onhoudbaar 

Binnengekomen boeken 
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wordt- de schatkist is meer dan leeg door 

de vreemde verkwistingen van de koning 
en hij is volkomen a-politiek- wordt Ludwig 
gearresteerd. In z'n slot aan de Starnber
gersee wordt hij onder curatele gesteld, hij 
is paranoïa verklaard. Van een wandeling 
met zijn psychiater, tegen wie hij zegt: 'Ik 
wil een raadsel blijven voor anderen en 
ook voor mezelf', keren beiden niet terug. 
Hun lichamen worden teruggevonden in 
het meer. 
De film van Visconti mocht, toen hij uit
kwam, in Duitsland niet in onverkorte 
versie vertoond worden. Er waren politieke 
protesten vanuit Beieren gekomen en 
vooral Visconti's toespelingen op Ludwigs 
homoseksualiteit moesten onder het mes. 
De film is in z'n drie-urige versie zo nu en 
dan wat traag en Visconti's liefde voor 
mooie kostuums komt vooral in het begin 
al te sterk naar voren, maar hij toont mij 
Ludwig als de fascinerende, tragische 
figuur die ik wilde zien. 

Willy Hilverda 
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Najaar 1984. Een gewone herfst, een met 
veel regen wel te verstaan. 
Najaar 1984. Twee jaar geleden trad de 
regering-Lubbers aan. Met veel bombarie, 
alles moet efficiënt en zonder veel romp
slomp gaan. Dat wil zeggen, zonder een 
zelfbewust parlement om maar niet te 
spreken van vakbeweging, vredesbewe
ging, vrouwen. 
No-nonsens was de naam; ondernemers
politiek de inhoud. 
Najaar 1984. Velen zijn van de regen in de 
drup gekomen, of liever van de drup in de 
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regen. Geen geld voor een winterjas, nog 
onbetaalde rekeningen van de vorige win
ter; zwart zijn is in de winter én de zomer 
in je nadeel, schoolverlater, arbeidsonge
schikt, werkloos of bejaard zijn betekent 
verlaging van je inkomen en soms uit
geschreven worden uit de statistieken. Dat 
doet de ellende op papier verminderen. 
Alleen de directies van Shell, Esso, Philips, 
Hoogovens, de Amro niet te vergeten, 
maken tevreden miljoenen over op Ameri
kaanse bankrekeningen. Belegging in 
wapenkapitaal loont. 

WELKE WEG NAAR 
MACHTSVORMING? 

Twee jaar Lubbers was twee jaar onderne
merspolitiek van het zuiverste water. In het 
belang van de groten wel te verstaan, 
want de kleine ondernemers gaat het hele
maal niet goed als winterjassen, vakantie
reizen, aanschaf van boeken achterwege 
blijven. De koers is gericht op aanpassing 
van het sociale stelsel aan de belangen 
van grote ondernemingen die behoefte 
hebben aan flexibele arbeid; gericht op 
aanpassing van de buitenlandse politiek 
aan de Reagan-lijn van de VS. 
Het derde parlementaire jaar zal op Prins
jesdag geopend zijn als de lezer dit stuk 
onder ogen krijgt. En dan zal gebleken zijn 
dat de eerste twee jaar van Lubbers warm
lopen was. Kortingen hier, bezuinigingen 
daar ... het was slechts zaaien! Het derde 
jaar moet er echt geoogst worden, daarna 
kan er wat mest over het land voor de 
volgende verkiezingen. 
Al tijden is gebleken dat de regering-Lub
bers niet naar argumenten luistert, al ko
men ze uit miljoenen monden. 
Doelbewust koerst zij op het in de lijn 
houden van Nederland in de NAVO-politiek, 

op afbraak van het sociale stelsel en van 
de wettelijke bescherming van de arbeid, 
op het te ruste leggen van de vredesbewe
ging en het vergroten van de verschillen 
tussen rijk en arm. 
Staan de verkiezingen eenmaal voor de 
deur, dan zal ongetwijfeld de boodschap 
van Lubbers zijn dat CDA en VVD meer 
hebben gedaan aan werkloosheidsbestrij
ding dan links dat met alle mooie woorden 
had kunnen doen. 
Mocht het kabinet- natuurlijk zeer tot zijn 
spijt! -tot stationering van de raketten 
besluiten, dan zal dat niet de schuld van de 
regering-Lubbers zijn maar van Tsjernenko, 
die de wil van het Nederlandse volk niet 
heeft verhoord. 
En wie zegt er dat Lubbers asociaal is? 
Hij geeft toch de werkende, gezonde werk
nemer- en als het even kan in het verkie
zingsjaar ook de zieken, de werklozen, de 
bejaarden niet te vergeten, want het CDA 
moet onder hen toch stemmen kunnen 
ophalen- een belastingverlaging! Wat zou 
het immers aardig zijn als Lubbers- vol
gens zijn planning- in het verkiezingsjaar 
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1986 zou kunnen zeggen: er is pijn geleden 
-inderdaad- maar het gaat nu beter, de 
koopkracht gaat omhoog, de werkloosheid 
daalt. Linkse partijen doen wel of ze sociaal 
zijn, maar zachte heelmeesters maken ,. 
stinkende wonden. Wij zijn de echte heel-' 
meesters, rechts, maar met een sociaal ge
voel! 
Het zou in zijn ogen niet alleen een over
winning zijn van de Lubberiaanse politiek 
maar ook een ideologische overwinning 
van rechts betekenen op de grote demo
cratische bewegingen uit de jaren zestig 
en zeventig, die de ondernemerspolitiek 
tot asociaal bestempelde, gevestigde be
langen aanviel, verzet ontwikkelde tegen 
de waanzinnige bewapeningswedloop en 
onderdrukking van de Derde Wereld, de 
machtsverschillen tussen mannen en vrou
wen pijnlijk blootlegde. We hebben geen 
Vietnam gehad, er is dus ook geen Viet
namtra u ma, zoals reactionaire kringen in 
de VS dat kennen. 
Maar er is binnen rechts wel degelijk sprake 
van een Maagdenhuistrauma. Lubbers wil 
bewijzen ondernemer èn sociaal te zijn; 
Deetman, dat zijn buiten-universitaire 
leden van een Universiteitsraad democrati
scher zijn dan communisten of sociaal-de
mocraten; De Vries, de reddende engel 
van de keurige mannen, die zich niet open
lijk inlaten met andere mannen maar alleen 
met hun wettige echtgenote, alsof de vrou
wen- en homobeweging iemand ooit het 
gezin uitjoeg en niet optrad voor een ge
lijkwaardige erkenning van een andere 
manier van leven dan in het heteroseksuele 
gezin. 
De restauratie is niet alleen puur eco
nomisch. 
Ze heeft veel ideologische aspecten, het 
teruggrijpen op oude gevestigde waarden, 
het versterken van het oude gezag van 
ondernemers. Overal in de samenleving is 
die tendens waar te nemen. Van Gijsen in 
Roermond tot de havenbaronnen in Rot
terdam! Dat is het klimaat waarop Lubbers 
zijn beleid baseert. 
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Niet afwachten! 

En toch heeft Lubbers veel minder in zijn 
macht dan de bijbehorende reclame tracht 
voor te stellen. De resultaten van de demo
cratische bewegingen zijn verankerd in de 
samenleving. 
De vredesbeweging kan het wel moeilijk 
krijgen, maar is niet terug te dringen. Vrou
wen zullen zich niet meer in het keurslijf 
van de afhankelijke keukenprinses laten 
dringen. 
Honderdduizenden werklozen, arbeidson
geschikten zullen zich evenmin laten af
schrijven als buitenlanders zich het land 
laten uitjagen. Onderschat ook de kracht 
onder ouderen niet! Het verzet tegen de 
door Lubbers opgelegde verarming in een 
maatschappij waarin grote ondernemingen 
gigantische winsten maken, zit diep, ook 
onder veel christelijke mensen, die het 
woord van de bijbel aan een rechtvaardige 
politiek koppelen. 
Zeker, Lubbers kan proberen machtspolitiek 
te bedrijven. 
Hij kan ervoor zorgen dat dissidenten van 
de kandidatenlijsten van het CDA worden 
afgevoerd, net zoals Nijpels door zijn loze 
reclamestij I, flirtend met de stijl van de 
koude oorlog, de echte liberalen van zich 
af kan jagen. 
Maar Lubbers heeft het verzet niet in de 
hand, evenmin als hij de werkgevers kan 
dwingen mee te werken aan het terugdrin
gen van de werkloosheid, zodat hij toch 
wat resultaten kan laten zien! 
De macht van Lubbers moet dus niet over
schat worden. Er is ook geen enkele reden 
voor progressieve mensen om onze macht 
te onderschatten. Evenmin als er een reden 
is om ons te laten verblinden of intimideren, 
zoals je soms in de linkse pers wel ziet. Zo 
van 'die Lubbers durft toch maar aan te 
pakken, die schopt heel wat, soms verve
lende, heilige huisjes omver!' Al gauw 
ontstaat zo een afwachtende houding; 
eens kijken wat hij ervan terecht brengt! 
Terwijl afwachten wat dit beleid oplevert, 
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aanpassen aan de reclameboodschappen 
waarin de restauratie verpakt wordt een 
vergaande sociale ontwrichting tot gevolg 
zal hebben. Een ontwikkeling waarvan we 
de gevolgen niet mogen onderschatten. 
Veel zal afhangen van de houding van 
progressieve mensen. 
Weten zij elkaar te vinden, weten zij de 
houding van het 'grote eigen gelijk' te 
overbruggen naar gezamenlijk verzet op 
hoofdpunten? 
Weten zij de korte-termijn-winst voor zich
zelf te relativeren in het licht van de belan
gen van miljoenen mensen, van de vrede, 
die op het spel staan? 
Een grote verantwoordelijkheid dragen 
progressieve partijen. 
Zij kunnen het gezamenlijk verzet van 
velen tegen dit beleid op politiek niveau 
vorm geven. 
Zij zijn het die een politiek perspectief 
kunnen bieden en mensen duidelijk kunnen 
maken dat er een alternatief is voor dit 
Lubberiaanse afbraakbeleid, zij zijn het die 
het wegsturen van dit kabinet tot inzet van 
hun activiteiten kunnen maken. 
De CPN heeft al vele malen gezegd dat we 
niet mogen afwachten, dat dit kabinet niet 
de volle vier jaar mag uitzitten, dat het 
onverantwoord is te wachten tot we het 
over alle alternatieven, tot in de details, 
met elkaar eens zijn, omdat er dan niets 
anders meer op zal zitten dan puinruimen. 

De PvdA 

Merkwaardig is dat de grootste oppositie
partij. de PvdA, tot nu toe de noodzaak tot 
het verdwijnen van dit kabinet nog niet in 
de mond heeft genomen. 
Weliswaar stelde ze zich op achter het 
verzet tegen de 1-julikortingen, tegen het 
monsterbesluit over de raketten, maar 
vervanging van de macht is voor de PvdA 
kennelijk niet aan de orde. 
Ongetwijfeld is één van de redenen, dat in 
de boezem van de sociaal-democratie niet 
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alleen hoogoplaaiende meningsverschillen 
zijn over de opvolging van Den Uyl, maar 
ook over de koers van de partij in de ko
mende tijd. 
Zeer duidelijk is dat er een stroming is, 
zeker binnen de fractie in de Tweede Kamer, 
die geïntimideerd is, zeg geïmponeerd, 
door de stijl van het kabinet. Een stroming, 
die op het standpunt staat dat werknemers 
en uitkeringsgerechtigden het inderdaad te 
gortig hebben gemaakt de afgelopen de
cennia. 
Zowel VVD als CDA hebben op die stroming 
vat als zij de sociaal-democratie toeroepen 
dat zij. met de standpunten die de PvdA nu 
inneemt, geen schijn van kans heeft de 
komende jaren in een regeringscoalitie 
met CDA of VVD te komen. 
Nu schijnt regeren voor sommigen het 
aardigste te zijn dat er is. Ook binnen de 
PvdA vragen sommigen zich daarom dezer 
dagen bezorgd af, wat de consequenties 
daarvan zullen zijn. 'Verkoopt de PvdA 
haar eigen moeder weer voor het rege
ringspluche?', hoorde ik een PvdA-lid zich 
afvragen. 
En er is reden tot ongerustheid. 
Niet omdat vervanging van de regering
Lubbers geen nastrevenswaardig doel zou 
zijn- ik heb al gezegd, liever vandaag dan 
morgen!. De vraag luidt eerder: hoe kom 
je op de regeringsbanken? Door aanpassing 
aan het ondernemersbeleid van Lubbers 
of door bundeling van het verzet? 

Het lijkt erop dat het rakettendebat voor de 
PvdA een belangrijke mijlpaal is geworden 
voor haar oriëntatie. 
Ondanks massaal verzet werd het geen 
'nee'. Slechts uitstel op potsierlijke voor
waarden, waar ik in een eerder artikel op in
ging. 
Tijdens het debat werd de PvdA door VVD 
en CDA ingewreven dat, als de PvdA een 
onwrikbaar 'nee' zou handhaven, zij een 
regeringscoalitie met één van beide partijen 
wel zou kunnen vergeten. En ja, de zomer 
was nog niet voorbij of het bleek dat het 
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PvdA-Kamerlid Relus Ter Beek in deze 
valkuil trapte. Het 'nee' van Nederland had 
geen invloed kunnen uitoefenen in West
Europa en had dus eigenlijk weinig waarde 
meer, luidde zijn stelling. Voor de PvdA 
was het verstandiger om haar standpunt 
voor 1986 nog niet helemaal vast te leg
gen. 
Het CDA reageerde verheugd; er werd 
tenminste weer eens nagedacht in de 
PvdA, zei men. Dat hier geen sprake is van 
een incident, bewees vervolgens het rap
port van het toenmalige Tweede Kamerlid 
van Kemenade over het sociaal-eco
nomisch beleid voor de komende tien jaar. 
Behalve het doel om binnen 10 jaar een 
25-urige werkweek te bereiken en volledige 
werkgelegenheid te herstellen, stelde Van 
Kemenade tot grote verbijstering van 
velen voor om dit alles, inclusief inlevering 
van prijscompensatie en verlaging van 
lonen, gelijk maar vast te leggen in een 
sociaal convenant van werkgevers, werk
nemers en overheid. Zo nodig bekrachtigd 

per wet. Hij was kennelijk even het Stich
tingsakkoord vergeten, dat slechts leidde 
tot inlevering en nauwelijks atv! 
Bovendien deed Van Kemenade een voor
stel, dat verder ging dan het kabinet-Lub
bers tot nu toe heeft gedaan, n.l. het afsto
ten van de bovenminimale uitkeringen 
naar de verschillende bedrijfstakken àf 
zelfs naar particuliere verzekeringen. 
Versoepeling van het begrip passende 
arbeid sloot de rij van de voorstellen, die 
stuk voor stuk uitgaan van de gedachte dat 
niet de grote ondernemingen maar werk
nemers en uitkeringsgerechtigden het te 
gemakkelijk hebben gehad in Nederland. 
Een analyse die, zoals gezegd, nauw aan
sluit bij die van het kabinet. CDA en VVD 
spraken dan ook van een moedig stuk! 
Wat het plan betekent voor het verzet 
tegen de regeringsvoornemens om de 
uitkeringen tot 70% te verlagen, wat het 
betekent voor diegenen die nu al verpau
peren, is tot nu toe onbeantwoord geble
ven. 
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Ook als het artikel van Ter Beek en het 
rapport van Van Kemenade niet zouden 
zijn geschreven met het oog op een toe
komstige regeringscoalitie met CDA of 
zelfs VVD, werken ze nu niet bepaald als 
ondersteuning van het verzet. Objectief 
gezien sluiten ze aan bij het regeringsbeleid. 
Dat verklaart ook de grote spanningen en 
meningsverschillen tussen het partijbe
stuur van de PvdA en de schrijvers van 
deze stukken. 
Het partijbestuur beseft dat deze pogingen 
om de PvdA een draai te laten maken 
richting regeringspolitiek niet alleen span
ningen oproept met uitkeringsgerechtigden 
en met de vakbeweging, maar ook binnen 
de partij zelf. 
Want laten we wel wezen. 
Ook de PvdA is niet onberoerd gebleven 
door de democratische bewegingen van 
de jaren '60 en '70. 
De vredesbeweging bracht de PvdA tot 
een absoluut nee tegen kruisraketten in 
Nederland. 
De vrouwenbeweging bracht haar- behal
ve de bekentenissen van Den Uyl dat hij 
ook wel eens seksistisch was geweest- tot 
het standpunt van individualisering. 
De strijd van werknemers tegen de Ziekte
wetplannen van Den Uyl en Dales deden 
die voornemens in de bureaulade verdwij
nen, en in het voorjaar bracht de beweging 
van uitkeringsgerechtigden de PvdA er toe 
de leden op te roepen het verzet tegen de 
1 julikortingen te ondersteunen. Juist nu 
zich in de vredesbeweging en in de sociaal
economische strijd brede coalities afteke
nen tussen progressieve mensen, de vak
beweging, kerken en zelfs plaatselijke 
CDA-afdelingen, kan de PvdA niet straffe
loos op deze politiek terugkomen. 
Dat dat wordt beseft, blijkt uit een simpele 
opmerking van Relus Ter Beek in het ge
noemde interview over de raketten. 
Terugkomen op het 'nee' tegen de raketten, 
zo zei hij, zou voor de PvdA politieke zelf
moord betekenen. 
En zo geldt dat ook voor die zaken waar 
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honderdduizenden mensen in Nederland 
vandaag de dag voor in strijd komen, 
bescherming van koopkracht, optrekken 
van de lagere inkomens b.v. 
De restauratie-tendenzen van het CDA, 
gecombineerd met de uitgesproken onder
nemingspolitiek van de VVD, staan immers 
haaks op de politiek van alle progressieve 
partijen, ook op die van de PvdA Zoals 
deze politiek, naar mijn vaste overtuiging, 
ook haaks staat op de ideeën van progres
sieve christenen en zelfs op die van echte 
liberalen! 

Nu denk ik niet dat het zinvol is om tot 
verkettering over te gaan van de PvdA De 
PvdA-fractie heeft immers ook kritiek gele
verd! Maar ieder, die serieus bezorgd is 
over de catastrofale gevolgen van het 
huidige regeringsbeleid voor de Neder
landse bevolking is wel verplicht een zake
lijke kritiek te laten horen, om ook in het 
najaar een brede coalitie, een breed verzet 
tegen de kabinetsplannen mogelijk te ma
ken. 
Er zal een groot gevecht moeten worden 
geleverd ter bescherming van al die werk
lozen, al die arbeidsongeschikten, bij
standsvrouwen en bejaarden die de grond 
onder hun voeten voelen wegzakken. 
Er zal een nieuw offensief van de vredes
beweging nodig zijn, zoals ook de strijd 
tegen racisme onze volledige inzet vraagt. 
De havenwerkers in Rotterdam rekenen op 
ondersteuning, zoals de mijnwerkers in 
Engeland dat doen in hun strijd tegen een 
perspectiefloze mijnsluiting en langdurige 
werkloosheid. 
Dat moeten progressieve partijen beseffen 
als ze intern in discussie verwikkeld zijn. 

CPN en machtsvorming 

Het spreekt voor zich dat dit laatste ook 
geldt voor de CPN. Juist nu moet worden 
bewezen dat de CPN niet alleen een pro
gram heeft aangenomen, gericht op brede 
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coalitievorming en progressieve machts
vorming, maar dat ze daar ook in de praktijk 

toe in staat is. 
Dat vergt een zelfbewuste houding, prakti
sche ondersteuning van al die communis
ten, die vooraan in de bewegingen staan. 
Dat vergt ook dat de CPN zich ontworstelt 
aan de naar binnen gekeerde houding, 
gebiologeerd als ze soms lijkt op ruzies 
tussen horizontalen, verticalen, midden
groepen of welke benaming wel aan groe
pen communisten mogen zijn gegeven! 
Als CPN moeten we beseffen dat een pa,rtij, 
die ruziënd over straat rolt, niet alleen 
onaantrekkelijk is voor veel van haar eigen 
leden en sympathisanten, maar ook energie 
verspilt, die gericht moet zijn op de strijd 
voor een andere politiek. 
Een partij als de CPN, die zich progressieve 
machtsvorming ten doel stelt in de strijd 
tegen een harde kapitalistische regerings
politiek, hoeft de discussie niet te stoppen. 
Die blijft altijd nodig. 
Maar ze moet wel beseffen dat de bevol
king, ook coalitiegenoten- of het nu andere 
progressieve partijen of bewegingen, dan 
wel individuele mensen zijn, recht hebben 
op een Communistische Partij die, op 
hoofdpunten verenigd, in staat is tot het 
nemen van initiatieven en samenwerking. 
Dat is geen kwestie van discipline of moraal, 
maar van bittere noodzaak om te komen 
tot een breed front tegen het beleid van de 
firma Lubbers. 

In dat licht is het merkwaardig, dat ook bij 
de PPR en de PSP niet zozeer de discussie 
over machtsvorming nu centraal staat, 
maar de vorm waarin de samenwerking bij 
de komende verkiezingen moet worden 
gegoten. 
Voor het gemak wordt er in die discussie, 
die deze zomer o.a. vorm kreeg in inter
views met de voorzitters van de progres
sieve partijen in De Waarheid, van uitge
gaan dat het kabinet-Lubbers wel tot 1986 
zal blijven zitten om zijn onheilswerk te 
verrichten. Alleen CPN-voorzitster, Elli 
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lzeboud, wees een dergelijke houding van 
de hand en stelde de noodzaak van een 
gezamenlijk actieprogram voorop! 
Zij was het ook die er op wees dat het 
onverantwoord is om deze regering tot 
1986 haar gang te laten gaan. 
Zij wees erop dat het er om gaat, initiatieven 
te nemen om nu een gezamenlijke bewe
ging tot stand te brengen. 
Inmiddels heeft de CPN een actieplan 
ontwikkeld. Bescherming van de belangen 
van uitkeringsgerechtigden, vrouwen, 
buitenlanders en werknemers staan daarin 
voorop. Kortom, een blokkering van de ka
binetsplannen. 
Het zou nu van groot belang zijn als pro
gressieve partijen de komende tijd erin 
zouden slagen om als antwoord op de 
regeringsplannen een gezamenlijk actie
plan te ontwikkelen. 
Dat is ook waar veel mensen, al in de 
voorjaarsacties tegen de 1 julikortingen, 
naar uitkeken. 

Bij de opvatting dat de een of andere vorm 
van een gemeenschappelijke lijst van CPN, 
PSP en PPR deze mensen perspectief zou
den bieden, zet ik grote vraagtekens. 
Om misverstanden te voorkomen, ik sluit 
een vorm van gemeenschappelijke lijst 
ook niet uit. De discussie daarover moet 
doorgaan. 
Maar stellige beweringen als bovestaande 
laat ik liever achterwege. Immers, weten 
we niet, vóór welke verkiezingen dan ook, 
door gezamenlijk optreden perspectief te 
bieden, weten we niet te bewijzen dat 
nauwere samenwerking voor de bevolking 
ook wat oplevert, dan kunnen we ook niet 
beweren dat de een of andere vorm van 
een gemeenschappelijke lijst dat wel zal 
doen! 
Die vraag naar het perspectief zullen men
sen ons stellen. 
Het zal ook een vraag binnen de afzonder
lijke partijen zijn. 
Met enige fantasie kun je je nu al de dis
cussies voorstellen bij een voorstel, dat 
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zich vooral concentreert op een parlemen
taire vorm van samenwerking. De vraag 
zal gesteld worden of je gezamenlijke 
macht daardoor wel groter wordt, of juist 
kleiner als delen van de partijen het niet 
zien zitten. 
De vraag zal er zijn of je macht eigenlijk 
wel kunt tellen in zetels, of juist de eigen 
rol in acties en parlement niet voorop 
moet worden gesteld. Er zijn nu eenmaal 
niet alleen verouderde scheidslijnen, die 
overbrugd moeten worden. Er zijn ook 
lijnen, die onderscheiden en nuttig zijn. 
Allemaal vragen die voor de hand liggen, 
maar niet bevredigend beantwoord kunnen 
worden als het voorstel tot nauwere parle
mentaire samenwerking voornamelijk 
stoelt op een theoretische discussie en niet 
op verwerking van ervaringen in de prak
tijk. 

Hoe het zou kunnen 

Er valt dus nog heel wat denk- en praatwerk 
te verrichten. Maar nauwere samenwerking 
tussen progressieve partijen hoeft niet te 
wachten totdat het stemformulier weer 
moet worden ingevuld. Het is nu aan de or
de. 
Het gaat nu om een nadere invulling van 
de progressieve samenwerking. 
Als ik mijn fantasie laat gaan kan ik mij, 
behalve een gezamenlijk actieplan, vele 
andere vormen voorstellen. 
Om maar eens iets te noemen; alle pro
gressieve partijen komen vóór de 'Algeme
ne beschouwingen' bij elkaar en geven 
een gezamenlijke verklaring uit van b.v. de 
volgende strekking: 
- ongeacht onze verschillen in standpun
ten vinden wij het onacceptabel dat de 
uitkeringen worden verlaagd, er vrijwel 
niets tegen de buitengewoon gevaarlijke 
werkloosheid wordt gedaan, grote groepen 
mensen aan verpaupering worden overge
leverd en de positie van werknemers verder 
wordt aangetast, terwijl n.b. de winsten 
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van grote ondernemingen stijgen. 
We stellen ons daarom op achter de uitke
ringsgerechtigden, achter de mensen die 
vechten tegen verarming en werkloosheid, 
we zullen ons wenden tot de vakbeweging, 
de kerken en ambtenaren, de organisaties 
van buitenlanders, jongeren- en vrouwen
beweging om met een gezamenlijk optre
den deze plannen te doorkruisen.-

Vervolgens wordt een gezamenlijk actie
plan opgezet en een actieschema bespro
ken van bijvoorbeeld de volgende strek

king: 
- ledere vrijdag is er landelijk en plaatselijk 
overleg tussen progressieve partijen en 
bewegingen over het nemen van verdere 
stappen in de actie, iedere donderdag 
vergaderen de vrouwen over stappen 
tegen de aantasting van hun positie, (de 
mannen verzorgen dan vanzelfsprekend 

de kinderen), 
de fracties van gemeenteraden, provinciale 
staten en het parlement beraden zich over 
gezamenlijke interpellaties, vragen en 
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initiatieven. De regering wordt dagelijks de 
voet dwarsgezet. Soms plaatselijk, soms in 
de bedrijven, dan weer landelijk. Organisa
ties van buitenlanders worden nadrukkelijk 
bij de acties betrokken om aan de moei
lijke positie van buitenlanders extra aan
dacht te kunnen geven. Het spreekt vanzelf 
dat alle apparaten van partijen, vakbonden 
worden ingezet. Progressieve kranten en 
radio's worden benaderd voor ondersteu
ning door middel van uitvoerige berichtge
ving. 
Is dit alles een illusie? 
Misschien, misschien niet. Misschien wordt 
het een andere vorm. Het gaat allereerst 
om de noodzaak en de inzet van ons alle
maal. We moeten niet vergeten dat ook 
een vredesbeweging in staat is geweest 
om miljoenen mensen te bereiken, en dat 
ze ongetwijfeld daar ook in de toekomst 
toe in staat zal zijn. 
Bovendien, wat is het alternatief? 
We kunnen deze regering toch niet in alle 
rust de bittere oogst laten binnenhalen? 

lna Brouwer 
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Na veel geharrewar en kleiduiven-schieten kwam het kabinet op 1 juni met een besluit 
over de plaatsing van kruisraketten in Nederland. Het besluit wasemt aan alle kanten 
verdeeldheid en weifelmoedigheid uit. 
In principe komt het neer op plaatsing op termijn onder bepaalde voorwaarden; een 
soort ja, tenzij ... Met veel gedruis werd de indruk gewekt dat de Sowjet-Unie verant
woordelijk is voor de vraag of er in Nederland kruisraketten komen of niet. (Lubbers: als 
er maar één SS-20 raket bij komt, dan plaatst Nederland.) 
Het leek ijzersterk, maar tijdens de debatten in de Tweede kamer bleek al dat de voor
waarden niet roestvrij zijn. Het gaat niet om een automatisme maar om een onderhan
delingspositie, liet Lubbers zich terloops ontvallen en het speerpunt van de kritiek op de 
oppositie was dat men met een onvoorwaardelijke afwijzing geen onderhandelingspo
sitie zou hebben. 
Hoe zorgwekkend de bereidverklaring tot plaatsing in principe ook is, het uitstel van de 
bouwwerkzaamheden geeft in het Nederlandse politieke klimaat aardig wat tijd voor 
verdere roestvorming. Aan de vredesbeweging de taak voor het nodige weer te zorgen. 

VREDESSTRIJD IN 
EUROPA 

Het lijkt de laatste maanden de mode te 
zijn in enkele toonaangevende kringen in 
de Westeuropese vredesbeweging om zich 
helemaal te fixeren op het feit dat er al een 
aantal raketten zijn geplaatst. Dat wordt als 
een nederlaag gezien en daaruit wordt de 
conclusie getrokken, dat er een verkeerde 
strategie is gevolgd. 
Daar is echter helemaal geen reden toe. In 
elk land blijft de onderstroom van veront
rusting en verontwaardiging over het al 
maar doorgaan van de wapenwedloop 
groeien. De massa-acties van de afgelopen 
jaren worden niet vergeten. Hun appèl 
blijft doorstralen. 
De modernisering van de bewapening 
heeft haar vanzelfsprekendheid verloren. 
Noch militaire, noch politieke argumenten 
kunnen veel mensen meer overtuigen. De 
nieuwe ronde in de kernwapenwedloop 
zoals die met de Pershing 11 en de Toma
hawk-kruisraket is ingezet is niet gebaseerd 

op een brede politieke consensus in de 
samenleving. Evenmin op overreding. 
Alleen de regeringsmacht van centrum
rechtse partijen heeft de doorslag gegeven. 
En deze regeringsmacht is zelf gebaseerd 
op electorale successen, waarbij de raket
tenkwestie niet het hoofdmotief was bij de 
keuze in het stemhokje. 

iets anders is, of het nuttig is voor de vre
desorganisaties een ruimere thematiek 
aan te snijden dan alleen mensen te mobi
liseren tegen nieuwe kernwapens. 
Zo'n discussie moeten we kunnen voeren 
zonder oneigenlijke argumentaties als 'we 
hebben het verloren en dus was de strate
gie verkeerd'. Zo'n conclusie kan niet ge
trokken worden zonder het politieke krach
tenveld er bij te betrekken. 
Dat geldt overigens ook voor radicalere 
acties; die kunnen evenmin gerechtvaar
digd worden met argumentaties als zouden 
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de acties van tot nu toe niets opgeleverd 
hebben. 

Wapens of politiek 

Sinds enige tijd wordt in rechtse kringen 
de indruk gewekt dat de vredesbeweging 
a-politiek is, omdat niet de bewapening 
het probleem is, maar de mens of de 
maatschappij achter de bewapening. 
Dit is een vals dilemma want het gaat om 
beide, maar het ligt nu eenmaal in de aard 
van de huidige vredesbeweging dat zij een 
coalitie is van mensen met verschillende 
opvattingen over de maatschappij, die het 
er gezamenlijk over eens zijn dat de wa
penwedloop moet worden afgestopt en 
een atoomoorlog moet worden voorko
men. 
Door de moderne, complexe technologie 
is de bewapening op zichzelf al een gevaar 
geworden, zelfs als ze in handen is van 
mensen van goede wil. 
Van de kernwapens weten we overigens 
dat verscheidene Amerikaanse presidenten 
wel degelijk de inzet hebben overwogen 
(in Korea, tegen China en in Vietnam), 
zodat het irreëel is de kernwapens per 
definitie een oorlogvoorkómende rol toe te 
kennen. 
Bovendien heeft de opvoering van de 
bewapening in Oost en West zulke absurde 
proporties aangenomen, dat het niet meer 
voor te stellen is alsof die nodig is voor de 
afschrikking. 
De veiligheid wordt door de voortgaande 
bewapening steeds meer ondermijnd. 
Veiligheid ligt al lang niet meer in het 
verlengde van de afschrikking. 
Het bagatelliseren van de gevaren van de 
moderne bewapening is een afleidings
manoeuvre om nieuwe wapenontwikkelin
gen goed te praten. 

Wapens of invloedssferen 

Vanuit een andere invalshoek wordt ook 
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wel in verschillende kringen in de vredes
beweging negatief gedaan over de con
centratie van de aandacht op het tegen
houden van de nieuwe wapensystemen. 
Hier te lande heeft Mient Jan Faber een 
aantal malen de opvatting verkondigd, dat 
de vredesbeweging geen toekomst heeft 
als ze achter nieuwe wapens aan zou blijven 
hollen. 
In een recent artikel hebben hij en de En
gelse polemologe Mary Kaldor gesteld dat 
het nodig is op de oorzaken in te gaan
die zij zien in de 'bezetting' van Europa 
door de Sowjet-Unie en de Verenigde Sta
ten. 
'Waar we ons in de vredesbeweging op
nieuw van bewust moeten worden, is de 
rol die ook deze generatie kernwapens (de 
nieuwe raketten- NS) weer speelt om 
Europa te laten wat het is: verdeeld en 
gecontroleerd door twee supermachten. 
Waarschijnlijk is dat de diepste grond voor 
de stationering.' (Zie 'Een weg voor Euro
pa', Vredeskrant 1984 pag. 2 en 3; bijge
werkte tekst van Faber en Kaldor voor de 
conferentie in Perugia, juli '84.) 
Wat in deze uitlating en in het hele artikel 
gebeurt, is dat twee verschillende kwesties 
met elkaar vermengd worden. Namelijk de 
kwestie van de invloedssferen van de VS 
en de SU in Europa, en de kwestie van de 
wapenwedloop. Dat is maar ten dele mo
gelijk. 
Dat is simpelweg al te zien aan de wedloop 
in de ruimte en de wedloop in het Noorde
lijk deel van de Stille Oceaan, waarbij het 
Europese territorium geen rol speelt. Ook 
de plaatsing van kernwapens in Europa is 
om meer redenen discutabel dan dat het 
gaat om overheersing door de supermach
ten. 
Faber en Kaldor verzuimen zich te herinne
ren dat uit West-Europa, nl. uit de BRD, 
van Helmuth Schmidt met name, het ver
zoek kwam om nieuwe raketten. 
Dit mogen we niet vergeten, ook al konden 
Westeuropese regeringsleiders zich later 
verschuilen achter de rug van Reagan (die 
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zich daartoe ook graag leende). 
De strijd tegen de nieuwe raketten stond 
ogenschijnlijk in de eerste plaats in het 
teken van strijd tegen de Verenigde Staten, 
maar ze was in feite in de eerste plaats een 
strijd in West-Europa zelf, tussen de vre
desbeweging en de krachten die uit vrije 
wil de wapenwedloop helpen opschroe
ven. 
Deze krachten mogen niet uit het beeld 
wegvallen. Dat is het grote gevaar van de 
benadering van Faber en Kaldor. De 'be
zettings'-theorie kan niet veel anders ople
veren dan anti-Amerikanisme en vrij baan 
verschaffen aan eigen Westeuropese su
permachtsdromen. Faber en Kaldor be
doelen het niet, dat blijkt ook uit het artikel. 
Maar het kan wel het effect worden, wan
neer de wapenwedloop gereduceerd wordt 
tot een probleem van invloedssferen. 
Nodig is, systematisch de sociale krachten 
in het vizier te houden die belang hebben 
bij de wapenwedloop, of die nu wel of niet 
onder leiding van de Verenigde Staten 
wordt voortgezet. 

De 'bezetting' van Europa 

Op zichzelf is het juist om de hegemonisti
sche politiek van de Sowjet-Unie en de 
Verenigde Staten te critiseren en te bestrij
den. In zoverre is het terecht, dat gekeken 
wordt naar overeenkomstige elementen in 
Oost- en West-Europa. 
En ook is het terecht dat naar de verschillen 
gekeken wordt in de relatie van de super
machten tot hun invloedssfeer. 
Faber en Kaldor houden dan echter op met 
verder analyseren. Dat komt, doordat ze 
eigenlijk de kwestie van de souvereiniteit 
van de kleinere Warschaupact-staten en de 
politieke rechten in Oost-Europa op de 
voorgrond willen plaatsen in de vredesbe
weging, onder de noemer van ontspan
ning. 
De gedachte is dat de vredesbeweging 
niet verder komt als ze zich beperkt tot de 
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wapenwedloop. 
Zij doen een oproep aan iedere geïnteres
seerde zich te buigen over de vraag: 'Hoe 
ver zijn we met het bevorderen van vrede 
en gerechtigheid?' 
Op zichzelf is dat sympathiek. In de praktijk 
wordt echter nogal eens met deze benade
ring de indruk gewekt dat een vrede zonder 
gerechtigheid van weinig waarde is, en 
dus een campagne tegen de wapenwed
loop op zichzelf van weinig waarde is. Dit 
is een absoluut verkeerde voorstelling van 
zaken. Het is onserieus, de betekenis van 
een vrede beperkt tot afwezigheid van 
oorlog, te bagatelliseren. 
Een andere vraag is of het zin heeft het 
vraagstuk van gerechtigheid nadrukkelijk 
in vredescampagnes te betrekken. Dit is 
een politieke vraag, waarbij van land tot 
land en van moment tot moment bekeken 
moet worden of dit een verstandige strate
gie is. 
Faber en Kaldor fixeren zich in dit opzicht 
op 'Europa'. Ze neigen er toe vanuit een 
Europese dimensie een strategie te beden
ken en die dan in nationale situaties te 
inplanteren. Dat gebeurt dan via het naar 
voren halen van het vraagstuk van de in
vloedssferen. 
Deze werkwijze beantwoordt niet aan de 
werkelijkheid dat machtsvorming om doel
einden te bereiken primair verloopt via 
nationale situaties. Bovendien is het verzet 
tegen de militaire politiek van de VS en de 
SU voorzover het gaat om het 'theater 
Europa' niet gebaseerd op Europese ge
voelens maar op nationale gevoelens. En 
in zoverre er gemeenschappelijke belangen 
waren tussen vredesstrijders uit de afzon
derlijke landen in Europa (maar ook in de 
VS en Canada) kon er iets als een inter
nationale dimensie aan de beweging toe
gevoegd worden. 
Het is overigens wel juist de internationale 
context te betrekken in het zoeken naar de 
verstandigste strategie. Maar dan moeten 
we niet alleen naar de specifiek geografi
sche situatie kijken. Nodig is het de Oost-
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West tegenstelling in bredere zin te bekij
ken. Dat wil zeggen, we moeten ook kijken 
naar het ideologisch-maatschappelijke 
conflict en naar het militaire conflict. 

Het ideologisch-maatschappelijk conflict 

Bij het naar voren halen van de mensen
rechten in het Westen wordt vooral de 
opvatting verkondigd dat politieke rechten 
een grotere waarde vertegenwoordigen 
dan de sociale rechten. En daaraan wordt 
dan het recht ontleend om vijandig op te 
treden tegen de socialistische landen, met 
name de Sowjet-Unie. 
Dit is een typische variant van de aloude 
Westerse (burgerlijke) arrogantie. 
Op zichzelf genomen is het een realiteit dat 
heel veel mensen liever in armoede leven 
dan hun politieke vrijheid te verliezen. 
Ikzelf geef daar ook de voorkeur aan. Maar 
het omgekeerde komt evenzeer voor; 
zeker daar waar de praktijk leert dat iets als 
vrije partijpolitieke keuze niets aan armoe
de, woningnood, werkloosheid en onder
drukking op het werk verandert. 
Dat neemt niet weg dat de meeste socialis
tische landen al het stadium ruim te boven 
zijn dat dit echt een dilemma is. In dit 
kader is de kritiek op de gebrekkig ontwik
kelde politieke vrijheid teredh. 
Maar we moeten ons wel realiseren dat in 
het Westen deze kritiek nagenoeg alleen 
tegen de socialistische landen wordt geuit 
en niet tegen één-partij-staten elders op de 
wereld. Om de eenvoudige reden dat voor 
de economische machten het principe van 
de politieke rechten helemaal niet belang
rijk is. Ook in het Westen zelf zijn de politieke 
rechten van de volksmassa's door hen zelf 
afgedwongen en niet door de heersende 
kringen geschonken. En de NAVO heeft 
nooit problemen gemaakt van de dictatuur 
in Portugal, Spanje, Griekenland en Turk
ije. 
De uit het Westen komende kritiek op de 
socialistische landen is voor een groot 
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deel huichelarij, een afleidingsmanoeuvre 
om het economisch egoïsme te maskeren. 
De zo vaak geroemde 'open' westerse 
maatschappij heeft talloze oorlogen ge
voerd; onderling en vooral tegen, naar 
zelfstandigheid strevende gekoloniseerde 
volkeren. 
De ontwikkeling in Europa in de eerste 
jaren na de Tweede Wereldoorlog is niet 
te begrijpen als men de ogen sluit voor de 
koloniale werkelijkheid. 
Helaas gebeurt dat tegenwoordig. Of het 
nu gaat om opmerkingen over Yalta van 
Reagan, Mitterand, Nijpels of van kringen 
uit de vredesbeweging, er heerst een ont
stellend gebrek aan historisch besef. 
Het is nodig zich dit te realiseren, omdat 
een critische dialoog met het Oosten niet 
gevoerd kan worden op basis van de mo
raal van de betrokkenen alleen. Er ligt 
daarachter een historische werkelijkheid; 
een westerse werkelijkheid van dubbele 
moraal, waarbij die in het Oosten nog 
maar kinderspel is. Er ligt daarachter ook 
een werkelijkheid van machtsverhoudin
gen. 
De morele kritiek vanuit de vredesbeweging 
is in beginsel nobel en rechtschapen. Ze 
wordt echter farizeïsch wanneer men zich 
te buiten gaat aan propagandastunts en 
daarbij niet onderkent dat de macht in 
eigen land nog in andere handen ligt. 
Daarom is het zo gevaarlijk om het ideolo
gische conflict in de vredesbeweging te 
koppelen aan de strijd tegen de wapen
wedloop. Maar al te veel mensen beschik
ken niet over de kennis of de interesse om 
het onderscheid te onderkennen tussen de 
morele kritiek vanuit de vredesbeweging 
en die vanuit de heersende kringen. Met 
als gevolg dat zij op basis van traditionele 
voorstellingen, vooroordelen en sentimen
ten eerder zullen kunnen besluiten de 
oplossing te aanvaarden die de heersende 
kringen bieden dan de oplossing die de 
vredesbeweging biedt. 
Wie politiek bedrijft moet niet alleen reke
ning houden met bewust denkende men-
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sen; die moet ook rekening houden met 
het half-bewuste denken. Dat heeft de 
ervaring met het fascisme ons geleerd. 

Het militaire conflict 

Door de hele geschiedenis heen heeft het 
Westen militair sterker gestaan. Alleen niet 
zo veel dat agressie voldoende opleverde 
tegen de kosten. 
Geleidelijk aan ontwikkelde zich ook een 
situatie van overbewapen ing. Alleen wan
neer men de blik vernauwt tot het Europese 
continent en beperkt tot de conventionele 
wapens aldaar opgeslagen, kan men in de 
eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog 
spreken van enig overwicht van de Sowjet
Unie (ter land). Maar de atoombom com
penseerde dit ruimschoots. Voor een deel 
hadden ook de Europese koloniale mo
gendheden hun strijdkrachten nodig om 
hun invloed in de koloniën te herwinnen. 
Bij de al snel opkomende Koude Oorlog 
draaide het in de eerste plaats om een 
ideologisch-maatschappelijk conflict. De 
Koude Oorlog werd aangewakkerd door 
de felle strijd in de koloniën. Geleidelijk 
aan lukte het de imperialistische bour
geoisie de volksmassa's in het Westen aan 
te praten dat er een wereldwijde commu
nistische bedreiging bestond. Binnen dat 
kader werd over een militaire bedreiging 
van West-Europa door de Sowjet-Unie 
gesproken. Geholpen overigens door de 
arrogante machtspolitiek van de Sowjet
Unie in haar invloedssfeer. 
Sindsdien werd en wordt voortdurend met 
behulp van statistische vergelijkingen een 
overwicht bij de Sowjet-Unie 'geconsta
teerd'. Systematisch wordt onder tafel 
gewerkt dat de westerse technologische 
voorsprong, de beheersing van de zeeën 
en het meervoudige economische over
wicht in het Westen grote strategische 
voordelen zijn. Sinds 1966 worden daarbij 
ook nog eens in de NAVO-statistieken de 
Franse strijdkrachten weggemoffeld. 
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relt-intimidatie 

Als we om praktisch-politieke redenen de 
geschiedenis laten rusten (omdat we het 
niet eens worden bijv.) dan blijft het toch 
wel van belang, te bekijken waarom nog 
steeds met de huidige omvang van de 
bewapening een sfeer van bedreiging 
wordt opgeroepen. D.w.z. welke belangen 
spelen daarbij een rol en via welke mecha
nismen worden ze gearticuleerd. 
Het is al vaak opgemerkt, dat het aantal 
raketten en kernkoppen het aantal reële 
doelen ver overtreft. Dat geldt voor zowel 
de Sowjet-Unie als de Verenigde Staten. 
Er bestaat dus in dit opzicht een meervou
dige afschrikking. Als we er vanuit blijven 
gaan dat afschrikking de basis is voor het 
defensiebeleid, dan is het op zichzelf al de 
vraag of het wel nodig is dat men de te
genstander op z'n minst 100% kan ver
woesten. Een veel kleiner percentage is al 

·afschrikwekkend genoeg. Zeker wat betreft 
kernwapens, gezien hun verstrekkende 
ecologische gevolgen. 
Maar een oorlog, beperkt tot de moderne 
conventionele wapens, brengt al verbijste
rend veel meer verwoesting met zich mee 
(zeker in Europa) dan de Tweede Wereld
oorlog heeft laten zien. 
Vanuit dit gezichtspunt is het cultiveren 
van angstcomplexen ten aanzien van ach
terstanden in één of enkele wapensystemen 
een vorm van zelf-intimidatie. 
Deze zelf-intimidatie is een zeer indringend 
probleem. Ze ondermijnt de geestelijke 
weerbaarheid. Ze leidt tot het wegrationali
seren van de gevaren die aan de kernwa
pens en de wapenwedloop zelf vastzitten. 
Ze brengt een technologisch fatalisme 
voort. Ze maakt het defensiebeleid afhan
kelijk van speculatieve fantasieën over het 
gedrag van de tegenstander. Bijvoorbeeld, 
het hele idee van onderhandelen uit een 
positie van kracht berust op het ondermij
nen van het eigen zelfvertrouwen en niet 
op reële ervaringen ten aanzien van het 
gedrag van de tegenstander (dat die zich 



Politiek en Cultuur 

gaat inbinden). 
Door de zelf-intimidatie geeft men de te
genstanders juist de gelegenheid druk uit 
te oefenen. Niet voor niets beweerde Luns 
zo vaak dat de Sowjet-Unie West-Europa 
kon chanteren bij een militair overwicht. 
Hij sprak gewoon over zichzelf. 

Vliegwiel 

In het kapitalistische Westen zijn er duidelijk 
krachten aan te wijzen die direct belang 
hebben bij deze toestand, voor wie het niet 
gaat om verkwisting maar om gewin, en 
die daarvoor de risico's op de koop toe ne
men. 
Men dient deze krachten in het oog te 
houden bij hEt bepalen van de strategie. 
Dit is een gemis bij het betoog van Faber 
en Kaldor. 
In de Sowjet-Unie spelen ideologische 
krachten een grotere rol. Dat blijkt bijvoor
beeld uit de stompzinnige omvang van de 
militaire strijdmiddelen die op China zijn ge
richt. 
De opvatting dat in socialistische landen 
geen groepen aanwezig zijn die belang 
hebben bij wapenproduktie laat ik voor 
wat het is: een theoretische uitspraak, die 
we als een vorm van zelfkritiek hebben op 
te vatten. 
Dat betekent niet dat de Sowjet-Unie een 
gelijke verantwoordelijkheid heeft in de 
voortzetting van de wapenwedloop als de 
Verenigde Staten. Dat is in strijd met de 
historische ontwikkeling. Wel functioneert 
het veiligheidsbeleid van de Sowjet-Unie 
maar al te vaak als het vliegwiel van de 
wapenwedloop, dat helpt de haperingen in 
het Amerikaanse aandrijvingssysteem 
(interne oppositie) te overwinnen. 
In dat kader was ook de kritiek vanuit de 
vredesbeweging op het SS-20 programma 
terecht, ook al was dat strategisch gespro
ken niet op één lijn te stellen met de Per
shing 11 en de kruisraket. Dat betekent 
overigens niet dat het enorme aantal SS-20 
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raketten een extra bedreiging vormt, zoals 
de VVD beweert. Het grote aantal is niets 
meer en niets minder dan verkwisting. 
Nodig is het automatisme van actie en 
reactie te doorbreken. Dat kan, wanneer 
men onderkent dat de argumenten voor 
nieuwe wapens berusten op zelf-intimida
tie. 
Dan bestaat er psychologisch gesproken 
ruimte om alert te reageren op politieke 
openingen. 
Het was bijvoorbeeld opvallend dat in de 
westerse vredesbeweging zo lauw gere
ageerd werd op het voorstel van Andropow 
om het aantal SS-20 raketten terug te 
brengen tot hooguit 140. Dit voorstel had 
veel meer toegejuicht moeten worden. 
Niet omdat we er tevreden mee waren, 
maar omdat het wel degelijk een stap 
terug was, vergeleken met de situatie vóór 
1977. Hoe angstvallig ook de eenzijdige 
stap van de Sowjet-Unie was, het was in 
politieke termen iets nieuws. 
Maar delen van de vredesbeweging, zelf 
bevangen in militaire vergelijkingen, moes
ten zo nodig hun onafhankelijkheid de
monstreren door lagere aantallen te eisen. 
Met als gevolg dat de NAVO gemakkelijker 
in staat was haar afwijzing van het aanbod 
te legitimeren en zodoende het waandenk
beeld in stand kon houden dat er geen 
evenwicht in afschrikking bestond. 

Ontkoppeling en prioriteiten 

De pleidooien in dit artikel om de kwestie 
van de invloedssferen en de kwestie van 
de mensenrechten niet met de kwestie van 
de wapenwedloop te vermengen gaan 
allerminst uit van de opvatting dat men de 
eerste twee genoemde kwesties moet 
laten liggen. 
Het gaat er om, ze begripsmatig en politiek 
uit elkaar te houden. Dat betekent ook dat 
ze in concrete campagnes niet op elkaar 
betrokken worden. 
We moeten ons realiseren dat het naar he! 
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Oosten toe nogal eenzijdig is om wel be
paalde politieke rechten in het program op 
te nemen en niet de sociale rechten. Want 
dan neemt men de gesprekspartner niet se
rieus. 
Hoezeer men zelf ook de politieke rechten 
belangrijker kan vinden, men zit toch in het 
Westen met het probleem dat in naam van 
deze rechten onnoemelijk veel onheil is 
aangericht. En de socialistische landen 
mogen best trots zijn op een aantal dingen 
die zij bereikt hebben. 
Dus voor de dialoog is het nodig uit te 
gaan van de erkenning dat in beide syste
men positieve waarden zitten. Dat wekt het 
vertrouwen, waarin ook kritiek haar weer
klank kan vinden. Maar dit is moeizaam 
werk dat een lange-termijn-denken vereist 
en dat niet per se de taak van de vredesbe
weging hoeft te zijn. Er zijn zoveel andere 
organisaties en kanalen van contact waarin 
mensenrechten bespreekbaar zijn en allang 
besproken worden. 
Wanneer de vredesbeweging het zichzelf 
expliciet tot taak stelt, kan zij in de situatie 
verzeilen dat een onvoorwaardelijke stel
lingname tegen de wapenwedloop wordt 
gerelativeerd met alle gevolgen van dien. 
Het is immers een welbewuste strategie 
van de westerse wapenlobbies om het 
thema van de mensenrechten te koppelen 
aan het thema van de wapenwedloop, niet 
om de mensenrechten te dienen, maar als 
propagandatruc om de bewapening op te 
voeren. 
De vredesbeweging moet juist ruimte 
scheppen voor de dialoog elders, door alle 
mensen die zich zorgen maken over het 
voortbestaan van de mensheid te vereni
gen. Door een politiek te voeren die de 
wapenlobbies isoleert. Dat vereist samen
werking van mensen met heel uiteenlo
pende of zelfs tegenovergestelde maat
schappij-opvattingen. 
Voor de vredesbeweging blijft daarom de 
hoogste prioriteit de wapenwedloop af te 
stoppen en de kernwapens terug te dringen. 
Als dat vast staat, als daarover in Oost en 

294 

West onderling vertrouwen heerst, is er 
een klimaat geschapen waarin de andere 
kwesties bespreekbaar worden. 
Wanneer de kwesties met elkaar vermengd 
worden wordt er wantrouwen gezaaid. Dat 
komt door onze historische ballast, en dat 
komt ook door de feitelijke machtsverhou
dingen. 

Zorgen 

Faber en Kaldor maken zich terecht zorgen, 
dat angst voor een kernoorlog kan uitlopen 
op onderdanigheid. Waarmee ze bedoelen 
het vermijden van een discussie over men
senrechten en invloedssferen in de contac
ten met het Oosten. 
Maar zij verzuimen te onderkennen dat er 
ook een andere angst bestaat, de angst 
voor het anti-communisme: dat mensen 
belemmert zelfbewust en onvoorwaardelijk 
stelling te nemen tegen nieuwe wapenpro
gramma's van de NAVO. Dit probleem is 
heel wat omvangrijker en virulentw dan 
dat wat Faber en Kaldor aanstippen. 
Dit kunnen we niet overwinnen door weg 
te schrikken voor het gegeven dat de strijd 
tegen iets als de kruisraket en de Pershing 
11 in het belang kan uitvallen van de Sowjet
Unie. In dit opzicht is confrontatie met de 
heersende machten in het Westen noodza
kelijk en onvermijdelijk. 
Het is best mogelijk, dat het in een aantal 
landen of voor bepaalde typen vredesor
ganisaties zinvol is om de kwesties in één 
program op te nemen. Het is heel begrij
pelijk dat in landen als Polen en Tsjecho
slowakije door oppositionele bewegingen 
rekening gehouden moet worden met de 
belevingen van de mensen die onderdrukt 
worden. Het kan dan ook een activerende 
kracht worden. Daartegenover staat echter 
ook weer het voorbeeld van Hongarije 
waar de vredesraad en de gematigde 
vleugel van de inmiddels opgeheven Di
alooggroep gezocht hebben naar een 
consensus op basis van de erkenning van 
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enkele internationale 'realiteiten'. Van 
beide kanten is daarmee ruimte geschapen 
voor een geleidelijke liberalisatie, alsmede 
bundeling van krachten tegen de wapen
wedloop. 
In het Westen zijn ook veel vredesorgani
saties die zichzelf een bredere maatschap
pelijke taak hebben gesteld. Dat beant
woordt aan behoeften in bepaalde geledin
gen van de maatschappij. Zoals bij vrou
wen, waarbij het element van emancipatie 
voor velen een belangrijke drijfkracht is. Of 
bij christelijke organisaties, waarin de 
drang naar vernieuwing van de christelijke 
politiek een rol speelt. 
Maar wanneer men landelijke politiek 
bedrijft, moet men ook rekening houden 
met algemene ontwikkelingen en met de 
gemeenschappelijke zorgen van mensen 
uit alle mogelijke sociale categorieën. 
Op internationaal niveau geldt dit nog veel 
meer. 

Ontspanning 

Het is heel wel denkbaar, dat het normali
satieproces van de betrekkingen tussen de 
staten in Oost- en West-Europa door blijft 
gaan parallel aan de voortzetting van de 
wapenwedloop. 
Er is een nog niet eerder vertoond druk 
verkeer tussen politici en staatslieden uit 
de Europese landen. Terwijl de Verenigde 
Staten en de Sowjet-Unie de spanning 
proberen op te jagen en met elkaar in een 
propaganda-oorlog verwikkeld zijn, blijven 
de kleinere landen zowel in Oost als in 
West de ontspanningspolitiek voortzetten. 
Delen van de bourgeoisie in de NAVO-lan
den proberen van twee walletjes te eten, 
door aan de ene kant meer handel te drijven 
met het Oosten en aan de andere kant aan 
de wapenproduktie meer te verdienen, of 
althans collega's niet lastig te vallen. 
Dit twee-sporen beleid is overigens al lang 
geleden ingezet. Voor hen is het vraagstuk 
van invloedssferen een secundaire kwestie, 
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want het gaat om de poen. 
Daartegenover echter is ook een vleugel 
van de bourgeoisie, met name in de VS, 
bezorgd geraakt dat de erosie van het 
ideologische conflict op langere termijn 
haar belangen schaadt. Gestimuleerd door 
een serie nederlagen in de Derde Wereld, 
waarbij het niet langer meer mogelijk 
bleek grote interventie-oorlogen door te 
voeren door de onwilligheid van de bevol
king in het Westen (niet door de nucleaire 
pariteit van de Sowjet-Unie, zoals daar 
abusievelijk wordt aangenomen). werd 
gepoogd een nieuwe Koude Oorlog op 
gang te krijgen. Daarbij moet de mensen 
ook weer aangepraat worden dat het ge
bruik van kernwapens- mits op beperkte 
schaal- aanvaardbaar is. Dat botst echter 
met de opvattingen en de belangen van 
grote delen van West-Europa. Dat heeft er 
mede toe bijgedragen dat er ruimte ont
stond voor de vredesbeweging. 
Willen we deze ruimte kunnen blijven 
benutten, dan moeten we niet zelf op de 
confrontatie-lijn met het Oosten gaan 
zitten. Want we missen de machtsmiddelen 
om de richting van de uitkomst te bepalen. 
Wat we moeten doen is de ruimte gebrui
ken om het militaire machtsdenken in het 
algemeen in de ban te doen, om die krach
ten die belang hebben bij de wapenwed
loop (ideologisch of economisch) te isole
ren, in Oost en in West. 
Via deze weg blokkeren we Amerikaanse 
en Westeuropese supermachtsdromen, en 
via deze weg helpen we ook de krachten 
voor liberalisatie en ontspanning in de 
Warschaupactlanden. 

Toekomst van Europa 

De campagnes tegen de nieuwe raketten 
hebben in de kleine landen nog het meeste 
succes gehad. Niet gehinderd door grote
mogendheid-ambities in de bevolking kon 
de vredesbeweging m,ede appelleren aan 
het nationale belang van verzet tegen de 
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kernwapens en verzet tegen de militaire 

confrontatiekoers. 
De resultaten in Nederland hadden en 
hebben een voorbeeldwerking naar andere 
landen. De politieke betekenis overstijgt 
verre de militaire betekenis. Dat is ook het 
geval met de acties voor kernwapenvrije 

zones in Europa. 
Daarom is het ook zo belangrijk vast te 
houden aan de nationale positie. Alleen 
dan legitimeren we ook afwijkende gelui
den in bijv. Roemenië. Wie de Nederlandse 
positie ondergeschikt maakt aan een West
europese of aan een NAVO-lijn, laat een 
land als Roemenië in de kou staan. 
Als we dan ook in de vredesbeweging 
brainstormen over de toekomst van Euro
pa, moeten we uitgaan van de huidige 
mogelijkheden om wat te bereiken in de 
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afzonderlijke landen. En niet vanuit de 
andere kant vertrekken, d.w.z. een blauw
druk voor Europa. 
Het schimpen op 'eng-nationale' opvattin
gen is kortzichtig, want het miskent de 
ongelijkheid van invloed van grote en 
kleine landen. Het nationalisme van kleine 
landen is niet vergelijkbaar met het nati
onalisme van grote mogendheden. Alleen 
in de nationale context kan de behoefte 
aan zelfbeschikking een materiële kracht 
worden tegen de hegemonistische wedijver 
van de supermachten. 
Met europeanisme komen we in de vre
desbeweging geen stap verder. 

Nico Schouten 

12 september 1984 



Politiek en Cultuur 297 

Sociaal-economische strijd 
essentieel voor 
maatschappelijke verandering 

De afgelopen tijd is nogal wat cijfermateri
aal gepubliceerd, dat in al z'n kilheid en in 
alle scherpte onderstreept wat steeds 
meer mensen in ons land aan den lijve on
dervinden. 
Het besteedbaar inkomen van de mensen 
op modaal daalde in 1983 vergeleken met 
1982 3 à 4%. De 'echte minima' zagen hun 
koopkracht in de jaren 1980-1983 verlaagd 
met 51;2%. Bijstandsvrouwen kwamen 
geruime tijd geleden al minimaal f 400,
per maand tekort. AOW-ers en minimum
loners werden in 1983 teruggeworpen op 
de levensstandaard van 1976 en modale 
werkers op die van pl.m. 1972, wat zoveel 
wil zeggen dat vorig jaar zeer grote groepen 
mensen terugzakten naar een levenspeil 
van zo'n 10 jaar geleden. 
Het rapport 'Minima zonder marge' van 
een aantal gemeentelijke sociale diensten 
wijst uit dat de echte minima fors moeten 
bezuinigen op kleding (62% van hen is 
daartoe gedwongen), voedsel, energie, 
vervanging van duurzame artikelen. Een 
aantal van de echt allereerste levensbe
hoeften dus! Een toenemend aantal men
sen ziet zich geconfronteerd met afsluiting 
van de energievoorziening, en met grote 
schulden, juist ook voor eerste levensbe
hoeften. Het Sociaal Cultureel Planbureau 
meldt dat de ingreep in de sociale zekerheid 
werklozen en arbeidsongeschikten duizen
den guldens per jaar kost. 
Het Centraal Plan Bureau toonde aan hoe 
de loonmatiging sterk bijdraagt aan een 
formidabele vergroting van de winsten. 

Deze overheidsinstelling wees verder op 
het voortdurend stijgen van de arbeidspro
duktiviteit, en, waar dit bij een gelijk blijvend 
aantal mensen in loondienst al grote ver
scherping van de uitbuiting betekent, kan 
men nagaan wat dat inhoudt in de huidige 
toestand van inkrimpingen van het perso
neelsbestand. En dan levert de CAO-groot
metaal het verbijsterende beeld op van 
inhouding van 5% prijscompensatie en 
minstens 6112'';~ verlies van arbeidsplaatsen 
voor de periode '83-'85. 
Meer dan 300.000 jongeren onder de 25 
jaar zijn werkloos, waarvan 75.000 langer 
dan 11/2 jaar; 70.000 jongeren per jaar 
hebben na 1 jaar nog geen baan of oplei
ding kunnen vinden. Er is jaarlijks een 
zowel steeds hoger percentage als groter 
aantal schoolverlaters die geen kans heb
ben op werk binnen een half jaar, terwijl 
tezelfdertijd het recht van jongeren op 
loon en rechtspositie steeds verder uitge
hold wordt. De nota 'Langdurig werklozen 
in de knel' van de Harmonisatieraad Wel
zijnsbeleid wijst op het risico dat jongeren 
onder de langdurig werklozen lopen om 
nooit meer aan betaalde arbeid te komen. 
Deze nota wijst ook op de extra grote 
moeilijkheden voor ouderen, 'buitenlan
ders', lager geschoolden, en op het bestaan 
van een groeiende groep langdurige mini
ma. Sinds 1981 is het aantal 'echte minima' 
meer dan verdubbeld, van 313.000 tot 
650.000. 
Er is een enorme verborgen werkloosheid, 
zeer in het bijzonder van vrouwen; mi-
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nisteriële cijfers houden het al op een 
schatting van 88.000 mannen en 230.000 
vrouwen. 
Een toenemend aantal mensen ziet er 
geen brood meer in vanwege de kansloos
heid om zich als werkzoekende te laten 
registreren; daar, waar mensen van 57 1/2 

jaar en ouder zeer terecht niet langer on
derworpen zijn aan de sollicitatieplicht, 
worden 50.000 mensen niet meer als werk
zoekende geregistreerd; de nieuwe belas
tingwet-tweeverdieners zal, zo wordt on
verhuld in de pers gesteld, vrouwen nog 
verder ontmoedigen te proberen betaald 
werk te vinden (waarmee alleen al het 
patriarchale van deze maatregel aan de 
dag treedt); honderdduizenden zijn de 
WAO in gewerkt; er zijn er al, met name 
vrouwen, die het altijd al zonder betaald 
werk en een eigen inkomen hebben moeten 
stellen. 
En ondanks deze gigantische verborgen 
werkloosheid is er de massaliteit van de in 
de officiële statistieken geregistreerde 
werkloosheid: in mei 1984 stonden 847.800 
mensen als werkloos bij de gewestelijke 
arbeidsburea\-ls ingeschreven. Ruim 
440.000 van hen zijn langdurig werkloos, 
dat wil zeggen langer dan een jaar; dat is 
meer dan 50%. Een percentage dat een 
stijgende tendens vertoont. In dit verband 
spreekt dan het Centraal Plan Bureau over 
een ontwikkeling naar 1 miljoen werkloze 
mensen in 1987. 
Een schrijnend kontrast met dit alles vor
men de bij dat beeld horende winsten van 
de grote concerns. Opvallend voorbeeld is 
dan Shell, die in 1983 een winst behaalde 
van 11,7 miljard gulden, wat weer 38% 
meer was dan in 1982 (en met 1.000 men
sen minder); de winst over het eerste half 
jaar van 1984 is ten opzichte van 1983 met 
3 miljard gestegen en bedraagt (na 6 maan
den!) al 7,5 miljard (met de aankondiging 
dat 500 arbeidsplaatsen via reorganisatie 
afgestoten zullen worden). 
Tegelijkertijd duikelen steeds meer mensen 
omlaag op het minimum of daaronder, én 
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wordt dat minimum zelf systematisch naar 
beneden gedrukt. Tegelijkertijd ook wijzen 
gegevens van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek op de desastreuze toestand waar
in midden- en kleinbedrijf, middenstand, 
winkeliers, boeren en tuinders gebracht 
worden. 
Waanzin? Ja, maar er zit wel systeem in! 
Van welk een actualiteit blijkt heden ten 
dage nog altijd een uitspraak van Fourier 
te zijn dat 'de armoede uit de overvloed 
zelf ontstaat' (Engels, Anti-Dühring). Zoals 
andersom de verarming van velen de 
mateloze verrijking van weinigen, en daar
mee de machtsposities van enkelingen, 
produceert. 'In de burgerlijke maatschappij 
is de levende arbeid slechts een middel 
om de opgehoopte arbeid (=het kapitaal) 
te vermeerderen ... en heerst dus het verle
den over het heden .. .' schreef Marx ooit. 
Om ons heen is de toeëigening te zien van 
een steeds groter deel van de maatschap
pelijk geproduceerde rijkdom door banken 
en concerns. 
In Ekonomisch Statistische Berichten van 8 
augustus 1984 staat te lezen dat 'de rende
mentsverbetering ook blijkt uit het verloop 
van de arbeidsinkomensquote'; deze is 
blijkens gegeyens van het Centraal Plan 
Bureau voor industriële bedrijven, met 
inbegrip van de aardolie-industrie, in 1984 
zelfs met 13% gedaald ten opzichte van 
1981. 'De sterkste dalingen vonden plaats 
bij de chemie, de basismetaal en de aardo
lie-industrie'. De SER deelt mee bij onge
wijzigd beleid de komende jaren een ver
dere daling van de arbeidsinkomensquote 
met 6% te verwachten. 
Momenteel vindt een verschuiving plaats 
van arbeid (loon/salaris) naar kapitaal 
(winsten), wat blijkt uit het dalende loon
aandeel in het nationale inkomen. 
Er zit kapitalistische logica in de samenhang 
van de koopkrachtdaling van lonen, sala
rissen en uitkeringen, de stijging van de 
werkloosheid en het gelijktijdig afbreken 
en duurder maken van de voorzieningen, 
want 
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- bezuinigingen op de voorzieningen en 
verlaging van de koopkracht verhogen 
de werkloosheid, verergeren de crisis en 
spekken de winsten; 
de massale werkloosheid geeft een 
geweldige loondruk. 

Dit laatste geeft tevens één reden aan 
waarom het kapitaal niet zo gediend is, in 
de huidige fase, van het terugdringen van 
de werkloosheid. De niet-werkgelegen
heidspolitiek is een instrument dat wordt 
gehanteerd met het oog op het beïnvloeden 
van de krachtsverhoudingen. 
De ene tendens versterkt de andere. Het 
doorbreken van die cirkelgang dringt zich 
op als een vereiste. Voorwaarde daarvoor 
is naar mijn mening strijd op de bedrijven 
voor verbetering van de koopkracht en 
arbeidstijdverkorting met behoud van 
loon. Politiek argumenteren, en dat blijven 
doen, is daarvoor volstrekt onmisbaar, in 
de partij zelf en erbuiten. 

Ideologisch offensief 

De vergaande ingreep van de regering-Lub
bers in het leven van de mensen is, behalve 
direct materieel, ook ideologisch van aard. 
Het gaat daarbij om diepe ingrepen in de 
persoonlijke levenssfeer, waar trouwens 
die ideologie steeds ook materiële gevolgen 
voor de mensen heeft. Het is dan ook niet 
toevallig dat 'baas in eigen buik' en 'baas 
in eigen portemonnee' beide aan de orde 
zijn. 
Bij die ideologische ingrepen valt te denken 
aan: de vrouwen bedreigende tandenbor
stelcontrole in de bijstand; de tweeverdie
nersbelastingwet die mensen met een 
werkende partner in de tang neemt; de 
poging gescheiden vrouwen in de bijstand 
opnieuw financieel afhankelijk te maken 
van hun ex-echtgenoot; het op de korrel 
nemen van woongroepen; de ooging tot 
voordeurdelerskorting. 
Maatregelen die zich inmengen in het wel 
of niet willen hebben van relaties in welke 

vorm dan ook. Uitingen van het feitelijk 
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invoeren van een zorgplicht. Maatregelen 
die stuk voor stuk haaks staan op· het recht 
op een zelfstandig bestaan. 
Ook op andere wijze is er sprake van een 
ideolo~isch offensief van rechts. In het 
blad Ef<bnomisch Statistische Berichten 

voerde onlangs oud-minister Albeda een 
pleidooi ten tonele voor een theorie, die de 
huidige samenleving beschrijft als een 
'salariale maatschappij'. waarvan 'het 
patroon bepaald wordt door een sterk 
gedifferentieerde laag van vele groepen 
gesalarieerden met een zeer verschillende 
mate van welstand'. In zo'n opvatting 
worden verschillen binnen de arbeiders
klasse als bepalend criterium opgevoerd 
en ptot meetlat verklaard. 
Feitelijk sluiten zulke ideeën aan op de 
politieke praktijken van deze regering, 
waar verdeel-en-heers het motto is. Het
zelfde geldt voor het creëren van het beeld 
van een groep zgn. 'bevoorrechte' werken
den tegenover de niet-werkenden. Niet 
wordt gesproken over dat hele kleine groep
je andere 'niet-werkenden' ... 
Getracht wordt een beeld op te roepen van 
een in groepen gesplitste arbeidersklasse, 
én worden metterdaad groepen op afzon
derlijke wijze gepakt. Zoals dat past in een 
politiek van het tegen elkaar uitspelen van 
mensen. Gepakt worden echter wel allen. 
In antwoord daarop zijn politieke initia
tieven van onze kant nodig, waarin wij 
juist de gemeenschappelijkheid van de 
overgrote meerderheid van de bevolking 
tegenover de heersende macht als uit
gangspunt voor ons handelen als partij ne
men. 

Wagner-scenario 

De huidige grondslag voor de regerings
politiek kondigde zich enige jaren geleden 
al aan met de mededeling van een mi
nisteriële topambtenaar, Lammers, dat een 
kabinetsbeleid van het zoeken naar con
census (overeenstemming) verlaten zou 
worden en vervangen door een confronta-
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tiekoers. 
Het zogenaamde scenario van de commis
sie-Wagnèr (Shell) had tot doel het verder 
vergroten van de directe invloed van de 
concerns en banken op de regering, sterker 
nog: de belangen van het financieringska
pitaal worden tot richtsnoer van de rege
ringspolitiek gemaakt. 
Dat de uitwerking hiervan niet altijd volledig 
eenduidig is, heeft te maken met het feit 
dat de belangen van de banken en concerns 
ook onderling botsen, met de uitwerking 
van andere belangentegenstellingen en 
met de invloed uitgeoefend door progres
sieve en democratische bewegingen. 
Nationaal en internationaal zijn de afgelo
pen tijd nogal wat ontwikkelingen aan de 
dag getreden in de economie, die verplich
ten tot nadere analyse en conclusies. In 
het oog springen de ingrijpende problemen 
van met name de Amerikaanse bankwereld. 
De in grootte Se bank in de Verenigde 
Staten bleek nagenoeg bankroet, waarna 
de failliete boedel werd overgenomen 
door de staat. Het niet meer af kunnen 
lossen van de rente, laat staan de aflossing 
zelf, van de o~voorstelbare schuldenlast 
door vele landen in de zogenaamde 3e 
Wereld speelt, zoals bekend, hierin een 
belangrijke rol. 
Eerst hebben de banken deze landen van 
zich afhankelijk gemaakt, zoals multinati
onale ondernemingen veelal de nationale 
produktie aan zich ondergeschikt maakten; 

dat alles heeft de volkeren daar in de diepste 
ellende gestort, en vervolgens wordt het 
niet meer kunnen aflossen zelf weer 

een bedreiging voor diezelfde banken. Wie 
verbaast zich nog over instabiliteit? En wie 
meent dan dat enkel desastreus regerings
beleid en corrupt en falend management 
de oorzaak zijn (dat ook), en niet dat hier 
sprake is van een heel stelsel in crisis ... 
Daarom is strijd vereist tegen de rege
ring(spolitiek) én tegen het kapitaal. 
Ook minder spectaculaire krantenberichten 
geven stof tot overdenken, zoals de korte 
mededeling dat het op één na grootste 
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olieconcern in de Verenigde Staten het op 
twee na grootste opslokt. Niet alleen dat 
daarbij vele miljarden over tafel gaan (het 
geld is er!), maar ook speelt hier een con
centratie van machtsposities. Kort geleden 
werd bekend gemaakt dat Unilever een 
bod van 1112 miljard had uitgebracht voor 
overname van een vanuit Engeland opere
rend levensmiddelenconcern. 
Het Centraal Plan Bureau heeft gewezen 
op de snelle toename van de beleggingen 
van de grote ondernemingen over de 
grens. Daarmee werd nog eens aangege
ven wat een belang de concerns, naast de 
export van goederen, hebben bij kapitaal
export, de export dus van behaalde winsten 
en van industrie (die als het ware zelf 
geëxporteerd wordt om elders met nog 
veellagere lonen te produceren). Onlangs 
werd er melding van gemaakt dat de groot
ste produktie- en exportstijgingen zitten in 
de kapitaalintensieve sectoren chemie, olie 
en aardgas; het zijn dit jaar dan ook met 
name de olie- en chemische industrie en 
export waar investeringen worden gedaan. 
Er voltrekken zich (aard)verschuivingen en 
hergroeperingen in bezit en macht binnen 
het monopoliekapitaal. 
In met name de loop van deze eeuw zijn 
processen gaande als 
- het afhankelijk maken van industriekapi

taal van bankkapitaal 
het steeds verder vervlechten van deze 
beide 

- het door de multinationale concerns 
binnen de eigen, over de wereld vertakte 
bedrijven vergaren van zoveel geld dat 
zij hun eigen bankiers worden 

- het garanderen van kapitaal voor de 
grote bedrijven door de hen bescher
mende of onder hun bescherming staan
de banken 
het verregaand vervlechten van zowel 
industriële concerns onderling (West
duits-Beiers wapenkapitaal!) als de ban
ken onderling door joint-ventures en 
internationale syndicaten als ook banken 
en concerns met elkaar. 
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Bij het zich voltrekkan van al die, ongelijk
matige en deels weer op gespannen voet 
met elkaar staande, ontwikkelingen gingen 
monopolisering en concurrentie, vervlech
ting en bittere onderlinge bestrijding sa
men. Tegenstellingen die niet oplosbaar 
blijken te zijn binnen de grenzen van de 
kapitalistische produktiewijze. 

Mijns inziens moet onze partij veel meer 
aandacht besteden aan (oud én nieuw) 
onderzoek op dit gebied, aan analyse van 
ontwikkelingen in de huidige Nederlandse 
situatie en aan theorievorming, om dit in 
en buiten de partij aan de orde te stellen. 
Het lijkt mij een motiverend uitgangspunt 
voor politieke discussie en politiek hande
len als partij. 

In Nederland doet zich zo ook het een en 
ander aan tegenstrijdigheden gelden. 
Want wat te denken van een meningsver
schil als dat tussen Witteveen (AMRO, ex
minister) en Ruding (minister, ex-AMRO) 
over het al dan niet op korte termijn stimu
leren van de economie door middel van 
een tijdelijke bestedingsimpuls (geen ver
schil van mening tussen die beide over het 
op lange termijn blijvend laten bloeden 
van de bevolking!). 
Tegenstellingen tussen en in CDA, VVD en 
regering over de heilige koe van het finan
cieringstekort, met op de achtergrond 
daarvan de dans rond het gouden kalf van 
de winsten. Naast onenigheid ook opeens 
gelijkschakeling, als CDA, VVD, regering 
en PvdA hun vrees voor een loonexplosie 
niet onder stoelen of banken steken. Ver
volgens verschijnt Duisenberg in het 
nieuws met pleidooien voor een nog ver
scherpte graai in de sociale zekerheid die 
volgens hem 'topzwaar' zou zijn (wie is 
hier topzwaar?) en voor vergroting van de 
afstand tussen minimumloon en mini
mumuitkering (daarmee pogend zelfs de 
minima onderling nog tegen elkaar uit te 
spelen). Tot slot was daar nog zijn opmer
king dat de bedrijven (de grote) te veel 
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geld hebben en dat een loongolf uit den 
boze zou zijn. 
Verhelderend is het ook deze regering druk 
in de weer te zien met zowel privatisering 
(telecommunicatiesector PTT) als staatsin
grijpen (voordeurdelersregeling), met én 
deregulering (ontslagrecht) én regulering 
(verlaging koopkracht). Al naar gelang hun 
behoefte zich voordoet aan een actief 
optredende staat of aan het overlaten aan 
de 'markt'. 
De regering-Lubbers is uit op verzwakking 
van de positie van de arbeidersklasse en 
van de invloed van de arbeidersbeweging. 
Het stijgen van de massa-werkloosheid 
vormt daarvoor een basis en de daling van 
het loon-aandeel in het nationale inkomen 
is er een illustratie van. 
Gezien de oriëntatie op concerns en banken 
is het geenszins verwonderlijk dat deze 
regering keer op keer, en niet alleen op 
sociaal-economisch vlak, autoritaire me
thodes hanteert, in botsing komt met de 
parlementaire democratie en het gemunt 
heeft op democratische en sociale rechten. 
Kapitaal en kabinet zijn van plan hun poli
tiek door te zetten. 
Voor het eerst op sociaal-economisch 
terrein echter werd deze politiek ook deels 
doorbroken: dat bleek bij de plannen tot 
korting van WAO, WWV en voordeurdelers 
onlangs. 
Debet daaraan zijn de tegenstellingen in 
regeringskring én- onenigheid komt zelden 
uit de lucht vallen- resultaat van actie: 
druk van gevoerde acties en vrees voor 
komende strijd. 
Het feit op zich trouwens dat het nodig 
werd geacht een onderzoek te laten doen 
naar de mate van opstandigheid van de 
bevolking, duidt er op dat men hem daar 
knijpt voor de effecten van de regeringspo
litiek. 

Loonstrijd 

Naar mijn mening een buitengewoon 



Politiek en Cultuur 

belangrijk punt voor onze partij is dat van 
de loonstrijd. Een punt waarvan ik verwacht 
dat het zich de komende tijd zal opdringen; 
en je kunt beter zaken zelf ter hand nemen 
dan ze je te laten opdringen, omdat je dan 
in staat bent om vóór en in stukken strijd 
als partij op te treden. 
Gezien de ontwikkeling van arbeidsbespa
rende investeringen en werkgelegenheid 
afbrekende reorganisaties, de grote onder
besteding (constante koopkrachtdaling). 
het misbruik van atv door regering en 
kapitaal, de opvoering van de arbeidspro
duktiviteit en vooral de opzienbarende 
winststijgingen bij de grote concerns, 
komt loonstrijd daar zonder meer aan de 
orde (zij het niet automatisch, want er 
gebeurt in het leven weinig vanzelf). 
Interessant is het in dit verband ook uitla
tingen van economen (Ekonomisch Statis
tische Berichten) te lezen dat 'er een klimaat 
is ontstaan waarin voor het eerst sinds 
jaren halfluid wordt gepraat over een mo
gelijke loonexplosie in het najaar' en dat 
het door de regering treffen van salaris
maatregelen tegen het wegvloeien van 
ambtenaren er 'toe kan leiden dat de oude 
loonstructuur wordt hersteld, maar dan op 
een hoger niveau'. Deze schrijvers verklaren 
zich in hun artikelen weliswaar tegen 
koopkrachtverhoging, maar ze zien de bui 
wel hangen ... 
Er is toch niets op tegen dat hun wens niét 
en hun vrees wél wordt vervuld! 
Een andere econoom wijst er op dat bij 
een stijgende tendens van een bepaald 
deel van de lonen 'de loonstijging werkt 
als een olievlek; ook andere groepen werk
nemers beginnen looneisen te stellen'. 
Deze schrijver toont zich bevreesd voor 
een 'inhaal beweging' van de koopkracht 
en verzucht: 'of zal het misschien meevallen 
als gevolg van de hoge werkloosheid'(!). 
Hun tegenvallers, onze meevallers ... 
Het is van groot belang dat wij als partij 
zo'n ontwikkeling naar loonstrijd stimuleren 
door mede daarop afgestemd onze eisen 
en onze argumenten aan te dragen: het 
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belang van loonsverhogingen voor 1. de 
loontrekkenden zelf, 2. de uitkeringen, 3. 
de werkgelegenheid, 4. de nationale eco
nomie. Ik wijs nog eens op de noodzaak 
tot doorbreking van die cirkelgang van 
afbraak van inkomen, werkgelegenheid, 
arbeidsomstandigheden, rechtsposities en 
voorzieningen. 
Volgens mij is het hierbij nodig de volle 
nadruk te leggen op verbetering van de 
koopkracht over de gehele linie. 
Er zit namelijk een tweezijdig verband 
tussen de koopkracht van de mensen op 
het minimum, op modaal en daar (ruim) 
boven. Bescherming van het minimumloon 
betekent behoud van de vloer in het hele 
loon gebouw, wat ook van zeer groot belang 
is voor alle boven-minimale lonen, salaris
sen en uitkeringen. Omgekeerd zijn resul
taten in de loonstrijd van de mensen boven 
het minima ook erg belangrijk voor de 
minima en de sociale zekerheid als trekker 
omhoog. 
Bovendien lijkt de situatie zodanig dat 
resultaten aan het loonfront voorwaarden
scheppend zijn voor arbeidstijdverkorting 
op ónze wijze, met andere woorden dat 
loonstrijd nodig kan blijken om te verhin
deren dat atv ofwel tégen de mensen 
wordt gehanteerd ofwel voorlopig niet 
meer aan de orde is. 
Nu is er de laatste tijd nogal wat ophef 
gemaakt over berichten dat sommige 
ondernemers ter afkoop van arbeidstijd
verkorting met de 'geldbuidel' zouden 
rammelen. 
Naar mijn mening valt daar het een en 
ander over te zeggen. 
Waarom zijn nu vele ondernemers in te
genstelling tot voorafgaande jaren fel 
tegen atv, hoewel ook hier hun koor be
paald niet eenstemmig is. In de afgelopen 
periode kwam atv grotendeels overeen 
met enorm inleveren, een beetje ontslag 
voor iedereen op eigen kosten van de 
werkers, flexibilisering, verlenging van de 
arbeidsdag, algemene neerwaartse druk 
op het levenspeil. Daar waar ondernemers 
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en regering zonder twijfel azen op zo'n 
verdere invulling van 'atv', doet zich eerder 
in tal van bedrijven en bedrijfstakken een 
ontwikkeling voor waarbij sprake is van 
toenemende personeelskrapte bij het op 
peil houden van het produktieproces. In 
zo'n situatie kan een verdergaande verkor
ting van de arbeidstijd voor ondernemers 
de noodzaak inhouden om er mensen bij 
te moeten nemen. En dat is natuurlijk hun 
bedoeling niet... Reden te meer om ar
beidstijdverkorting op ónze voorwaarden 
volop aan de orde te stellen! 
Aan het loonfront is het een van oudsher 
bekend gegeven dat iedere ondernemer 
graag zou zien dat alle andere ondernemers 
hun arbeid(st)ers meer loon uitbetalen, 
omdat het tenslotte ook zijn klanten zijn; 
bij zijn eigen arbeid(st)ers ligt het uiteraard 
even anders. 
En dan die geldbuidel. Dat 'gerammel' 
daarmee- en dat gebeurt in ieder geval 
nooit uit vrije wil- door sommige onder
nemers houdt beslist geen algehele koop
krachtverhoging van de basislonen in, 
maar zal door de ondernemers ongetwijfeld 
vertaald worden in de post 'incidenteel', 
de premiesfeer, functiewaarderingen, 
ongelijke behandeling (de een wel, de 
ander niet). 
En er is hoe dan ook geen enkele onderne
mer die een verzoek indient om loonstrijd; 
want daarbij komen bewustzijnsontwikke
ling en machtsvorming van de werkers 
aan de orde. 
Gezien de werking van loonstrijd als 'trek
paard' en als 'olievlek' wordt het buitenge
woon belangrijk het stellen van looneisen 
en het binnenslepen van loonsverhogingen 
te stimuleren. 
Om het vergelijkenderwijs te zeggen: 
als minister de Koning zich ontpopt als 
propagandist van atv op regerings-, dat wil 
zeggen ondernemersvoorwaarden, dan 
mag dat voor ons geen enkele reden vor
men om niet volop op te treden voor atv 
op onze voorwaarden; 
als sommige ondernemers vaagweg zwaai-
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en met voorstellen tot incidentele loons
verhoging, dan mag dat voor ons geen 
enkele reden zijn om niet met volle kracht 
op te treden voor algehele verhoging van 
de basislonen en op te wekken tot algeme
ne strijd voor inkomensverbetering. 
Wil onze partij zich de komende tijd zelf als 
machtsfactor laten gelden, dan zal naar 
mijn mening onze inzet moeten zijn: ar
beidstijd omlaag en koopkracht omhoog! 
Beide zijn gezien de toestand waarin de 
mensen gebracht worden ongelooflijk 
hard nodig. Bij beide gaat het om het 
doorbreken van de regeringspolitiek, én 
om het bewerkstelligen van machtsver
schuivingen ten koste van de heersende 
klasse van grote bezitters. 
Gezamenlijke machtsvorming op verschei
dene vlakken is noodzaak: 
- van werkenden en uitkeringsgerechtig

den 
- van arbeid(st)ers in de particuliere be

drijven en ambtenaren op de overheids
instellingen 

- van de mensen op en onder het mini
mum, op modaal en de zgn. beter be
taalden 

- van FNV-, christelijk en categoraal geor-
ganiseerden en ongeorganiseerden. 

Een daarop gerichte politiek van de partij 
heeft tot doel, uiteraard niet om alles van 
een pluriforme samenstelling in één uni
forme worst te proppen, maar wel om 
samen macht te ontwikkelen. 
Juist gezien de beoordeling van de zaak 
als een machtsvraagstuk, is het voor de 
partij noodzakelijk grote nadruk te leggen 
op de strijd op bedrijven en instellingen, 
op de werkvloer en in de vakbeweging. 
Wij moeten, vind ik, al onze argumenten 
continu aan de orde stellen, op de werkvloer 
en aan de poort van bedrijven en instellin
gen, in de bonden en op de vakbondsle
denvergaderingen. Dat kan weerwerk 
geven aan de pogingen om eisen (loon, 
uitkering, atv, werk) tegenover elkaar te 
plaatsen of het een met het ander af te 
kopen, aan pogingen ook om de koopkracht 
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van verschillende groepen loon-, salaris

en uitkeringsafhankelijken onderling op 
verschillende manieren te gaan behande
len. 
Mijns inziens moeten wij blijven hameren 
op enkele met elkaar verbonden eisen: 
- arbeidstijdverkorting met behoud van 

loon, met herbezetting van arbeidsplaat
sen en met controle daarop (zeggen
schap); 

- verhoging van de koopkracht van lonen, 
salarissen en uitkeringen; 
herstel van de koppelingen; 

- herstel van de volledige prijscompensa
tie (voor werkers in het particuliere bedrijf 
en bij de overheid en voor uitkeringsge
rechtigden). 

Bedrijfs- en vakbondswerk 

Volgens mij is, naast de noodzakelijke 
vragen als: wat doen bewegingen, wat is 
er mogelijk aan coalitievorming, wat doen 
communisten individueel- vooral aan de 
orde het zoeken van een antwoord op de 
vraag: wat moet de partij als organisatie 
zelf voor rol vervullen in de ontwikkeling 
van de sociale strijd, waarbij al deze vragen 
en antwoorden niet los van elkaar kunnen 
staan. 
Er moeten aan de organisatie van de partij 
handvaten geboden worden voor de dage
lijkse activiteit. Daartoe moeten we mijns 
inziens een klimaat scheppen waarin een 
voortdurende stroom van argumenten van 
de partij aanwezig is, in de partij zelf (dat is 
een voorwaarde!) en daarbuiten. 
Argumenten die motiveren tot discussie, 
actie-initiatief, strijdbaarheid, brede coali
tievorming, versterking van de partij zelf. 
Bouwstenen voor een oriëntatie op massa
beweging als beslissende machtsfactor, 
waarbinnen onze partij zelf vooraan in de 
maatschappelijke strijd wil functioneren. 
Mijns inziens moet er in de partij veel 
meer aandacht voor het bedrijfs- en vak
bondswerk georganiseerd worden. Politiek 
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debat over ontwikkelingen in de vakbewe
ging, over hoe bepaalde vakbandsvisies 
en -handelwijzen succesvol te becritiseren, 
over hoe de FNV-bonden te versterken en 
strijdbaarder te maken, over hoe voor onze 
opvattingen op te treden, over het nemen 
van actie-initiatieven, over het vormen van 
coalities, over ... 
We moeten continuïteit geven aan eigen 
bedrijfsgroepen, waarvoor naar mijn erva
ring regelmatig verschijnende bedrijfskran
ten een voorwaarde zijn. Met aandacht 
voor specifieke toestanden op een bedrijjf, 
instelling of bedrijfstak, voor de sociaal
economische strijdpunten in het algemeen 
en voor onze gehele politieke visie. 
Het is, zoals bekend, werk van lange adem 
en geduld, maar wel een diepte-investering, 
en dan nu eens een van ons, voor resultaten 
en machtsvorming. 

Sociaal-economische strijd gaat verder 
dan eigen directe betekenis 

Het Wagner-scenario werkt wel en niet 
tegelijkertijd. Niet werkt uiteraard het be
geleidende verhaal dat de werkloosheid 
zou worden teruggedrongen. Wel echter 
werkt de overhevelingsoperatie van bevol
king naar concerns en banken, waarvoor 
de buit wordt binnengesleept. Dáárvoor zit 
deze regering er ook. 
Van belang wordt het dan dáár doorbraken 
te realiseren en resultaten af te dwingen, 
omdat daarmee de grondslag van deze 
regering wordt aangetast. Bij een daad
werkelijk tegenhouden van de regerings
politiek op sociaal-economisch terrein 
komt de positie van dit kabinet als zodanig 
in het geding. 
Daarmee wordt voor velerlei bewegingen 
buiten de directe sfeer van de sociàal-eco
nomische strijd mijns inziens die sociaal
economische strijd van fundamentele 
betekenis, juist ook omdat deze regering 
probeert bewegingen onder de wielen te 
rijden en achteruit te werpen. 
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Die betekenis is er met het oog op de 
regeringspolitiek en gezien het karakter 
van de maatschappelijke verhoudingen. 
Neem de strijd tegen de kruisraketten. 
Dan zijn er voor de hand liggende verban
den met het sociaal-economisch gebeuren: 
de gevaarlijke relatie tussen kapitalisme, 
crisis en bewapeningswedloop, het feit dat 
niet-plaatsing een gevoelige streep zal 
zetten door de winstprognoses van het 
wapen kapitaal, de met alle inzet te bestrij
den pogingen om de oude opzet van een 
Europese (kern)wapenmacht nieuw leven 
in te blazen. 
Het zou de vredesbeweging en haar doelen 
nogal wat schelen als het zou lukken dit 
kabinet weg te jagen. En naar mijn mening 
kan dat gebeuren als de sociaal-economi
sche politiek van de regering wordt ge
blokkeerd. 
Zo'n constatering zegt niet zozeer iets over 
de werkwijze van de vredesbeweging, die 
natuurlijk 'gewoon' moet doorgaan en 
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versterken waar ze mee bezig is: de actie 
ter voorkoming van plaatsing. Maar het 
zegt wel het een en ander over de inzet 
van onze partij de komende tijd, in de zin 
dat onze eigen inbreng in de sociaal-eco
nomische strijd wel eens een even belang
rijke bijdrage van onze kant kan zijn aan 
het er uit houden van de raketten als onze 
activiteit in de vredesbeweging zelf. 
Ook in dat kader moet de partij er veel aan 
gelegen zijn de sociaal-economische strijd 
aan te pakken als een hoofdzaak voor de 
partij. Zo bezien is de sociaal-economische 
strijd als zodanig van belang voor de vre
desstrijd en andere actieterreinen. Van 
belang ook voor de democratie! 
Het wordt van des te meer belang als wij 
er in slagen de verbanden tussen de dingen 
bij de mensen aan de voordeur in discussie 
te krijgen en inzichten om te zetten in 
werkelijke macht voor verandering. 

Carel Cusell 
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De bezuinigingen op de gemeentelijke overheid beginnen hun sporen na te laten. Ze 
versterken de maatschappelijke problemen waar zeker ook de grote steden mee te 
maken hebben. 
In Utrecht- de op drie na grootste gemeente in ons land- heeft het College van Burge
meester en Wethouders onlangs een plan gemaakt om in de komende 4 jaar 80 miljoen 
te bezuinigen, oftewel om 20% van de 'eigen budgetruimte' te schrappen. De golfslag 
van de vorige bezuinigingen (was 10% van het eigen budget) is nog niet eens op gang 
gekomen. 
Het is hun antwoord op de financiële problemen van Utrecht: jaarlijks tientallen miljoenen 
tekort op de begroting en een veelvoud daarvan aan schuld. Het argument daarbij is, 
dat als wij zelf niet bezuinigen het Rijk het nog drastischer zal doen. 

BEZUINIGINGSPOLITIEK 
IN DE GEMEENTE 
UTRECHT 

Gemeentelijke bezuinigingspolitiek is in 
onze en andere linkse partijen nu niet 
bepaald een populaire discussie, ook niet 
in Utrecht. 
Niet geheel ten onrechte, het gaat niet om 
de schoonheid van de begroting maar om 
die van de stad. Het gaat niet om de ge
meentelijke reserves, maar om de koop
kracht van haar bewoners. Het gaat om 
voorzieningen, een overheidstaak bij uit
stek. Bovendien is de gemeente niet de 
oorzaak van de crisis en de bezuinigingen. 
Hoe in deze storm van bezuinigingen te 
varen zodat bemanning en schip het minst 
te lijden zullen hebben, blijkt telkens weer 
een weinig gevoerde discussie. Vele ge
meentebestuurders hebben zich onderwijl 
aan het- wild bewegende- roer vastge
bonden en koesteren de- ijdele- hoop 
dat de storm spoedig zal gaan liggen. 
Totdat de economie weer boven Jan is 
proberen ze de rotsen te vermijden. 
In deze discussie spelen een aantal punten 
tegelijk, wat het er niet eenvoudiger op 
maakt: 

Het levenspeil van grote delen van de 
bevolking is aangetast, groepen die 
sterk in de grote steden geconcentreerd 
zijn. 

- Ook via de gemeentelijke bezuinigingen 
wordt de crisis op de bevolking afge
wenteld. 

- Het Rijk is verantwoordelijk voor de 
financiële problemen van de gemeen
ten. 

- Gemeenten en besturen zijn de eerst 
aangewezenen om in te springen op 
problemen en ontwikkelingen in hun 
gebied. Rijksdictaten op financieel en 
bestuurlijk vlak hebben de zelfstandig
heid van gemeenten teruggedrongen en 
blijven die aanvallen. 

- Er zijn sterke krachten in de maatschappij 
die in het algemeen de positie van de 
overheid willen terugdringen ten gunste 
van het vrije ondernemerschap. 

Deze punten heeft onze partij altijd duidelijk 
beantwoord: zowel wat betreft de verdedi
ging van het levenspeil als het opkomen 
voor de- wat zo mooi heet- autonomie 
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van de gemeente. De vraag is hoe we in 
deze tijd van te weinig geld op gemeentelijk 
niveau hiervoor kunnen blijven opkomen, 
als we het bekijken op het niveau van het 
gemeentebestuur. 
We hebben ons nooit op de zijlijn willen 
plaatsen. Door middel van kwaliteit van 
argumenten en coalitiepolitiek zijn we voor 
bovengenoemde punten opgekomen in de 
gemeentebesturen. Daarbij hebben we 
ons nooit beperkt tot verdelingsvraagstuk
ken en zullen we ons nu ook niet beperken 
tot het verdelen van de bezuinigingspijn. 
De houding tegenover opgedrongen be
zuinigingen en hoe op gemeentelijk niveau 
daar alternatieven voor- en daarbinnen
te ontwikkelen en dus perspectieven voor 
verzet, blijken voorlopig nog behoorlijk 
scheidslijnen binnen links te vormen. Ook 
binnen de CPN speelt deze discussie. 
Extra druk op de discussie wordt gelegd 
door de effecten die de opgebouwde 
schuldenlast heeft voor de gemeentelijke 
bestedingen. 
Alternatieven voor en binnen de huidige 
bezuinigingen zijn weinig ontwikkeld op 
gemeentelijk niveau. Deels ook omdat er 
geen waarde aan toegekend wordt. Dat 
betekent wel dat discussies en dat moge
lijkheden voor coalitiepolitiek beperkt blij
ven en dus ook de mogelijkheden van 
verzet tegen de afwenteling van de crisis. 
De discussies worden (helaas) in te kleine 
kring gevoerd. 
De Utrechtse situatie is niet uniek en kan 
daarom ook als bijdrage dienen. 

De gemeente 

In onze samenleving neemt de gemeente 
een bijzondere plaats in. We leven in een 
stedelijke samenleving. Sociaal, eco
nomisch en cultureel hebben de grote 
steden een functie die ver boven hun eigen 
niveau stijgt. Het zijn motoren in onze 
maatschappij, maar ook vergaarbakken 
van problemen. Plus en min balt zich erin 
samen. 
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Werkloosheid van 20% en meer is in oude 
wijken eerder regel dan uitzondering. Ar
moede, verpaupering en culturele desin
tergratie zijn zaken waar met name grote 
steden mee te maken hebben. 
Utrecht is een gemeente met 230.000 in
woners, geconcentreerd in een klein ge
bied. Tegen de gemeentegrenzen aan 
wonen nog eens 230.000 mensen die op 
allerlei manieren op de stad leunen. Er is 
een groot woningtekort en een uitstroom 
van vooral jonge en draagkrachtige gezin
nen. De Utrechtse bevolking zelf is relatief 
arm en telt veel alleenstaanden en ouderen. 
Dit legt weer een extra druk op de voorzie
ningen. Daarnaast kent Utrecht nog enkele 
typische kenmerken (zoals iedere plaats 
typische kenmerken heeft) waaronder een 
zeer waterrijke binnenstad, wat de kosten 
van bijvoorbeeld r.iolering extra hoog . 
maakt. De landelijke ligging veroorzaakt 
veel verkeersproblemen en kosten. De 
beroemde Amelisweerd-strijd kan in het 
verlengde daarvan gezien worden, om nu 
niet direct alleen maar financiële gevolgen 
te vermelden. 
Maar ook in ons democratisch bestel en in 
de overheidsstructuur nemen gemeenten 
een bijzondere plaats in. Het is het dichtst 
bij de bevolking staande gekozen orgaan, 
voorzien van eigen bevoegdheden en 
middelen om te reageren op belangen en 
verlangens van haar inwoners. Maar ook 
heeft het een bemiddelende functie naar 
het Rijk toe. 
Het College van B&W staat niet zoals de 
regering tegenover de gemeenteraad, 
maar is er deel van. leder gekozen raadslid 
maakt deel uit van het gemeentebestuur. 
De gemeente is ook de onderste trede van 
de overheidsstructuur, het voert binnen 
landelijke kaders allerlei maatregelen en 
voorzieningen uit (medebewind) en heeft 
een belangrijke loketfunctie voor inko
mensoverdrachten (o.a. bijstand). 
Vooral de vier grote gemeenten zijn actief 
op bestuurlijk vlak om de zelfstandigheid 
van de gemeenten te verdedigen en zelfs 
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om deze uit te breiden. Er wordt door hen 
in rapporten etc. op aangedrongen om de 
bestuurlijke armslag op gemeenteniveau 
ruimer te maken. 1 Daarvoor dient er een 
eind te komen aan de vele doelgebonden 
geldstromen van Rijk naar gemeenten en 
moeten deze meer globaal toegewezen 
worden (er zijn ruim 500 van zulke regelin
gen). 
Ook hebben de vier grote steden concrete 
voorstellen gedaan hoe zij konden bijdra
gen aan het bestrijden van de crisis en de 
gevolgen. 

Inkomsten 

Het Rijk is de voornaamste inkomstenbron 
van gemeenten. In 1981 waren de inkom
sten van de 4 grote gemeenten als volgt 
opgebouwd: 

Inkomsten 4 grote steden in 198J2 
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haar eigen inkomsten te vergroten zijn 
genng. Het tegendeel is zelfs het geva!: 
door gedaalde koopkracht en zaken als 
teruglopen energiegebruik en leerling
aantallen worden de inkomsten minder. 
Verder is de gemeente afhankelijk van 
andere economische ontwikkelingen als 
die van de rentestand. In feite heeft de 
gemeente geen greep op de geldstromen 
in haar gebied. Dit in tegenstelling tot het 
Rijk, die deze wel kan beïnvloeden. Het kan 
de economische ontwikkeling stimuleren, 
eindelijk eens de winsten van de multi-na
tionals aanpakken etc. 
Voor het 'eigen budget' van de gemeente, 
is- naast de geringe eigen inkomsten
het Gemeentefonds de voornaamste voe
dingsbodem. 
Via dit fonds worden inkomsten van het 
Rijk overgeheveld naar de gemeenten 
door middel van een bepaalde verdeel-

* eigen middelen : 8% (Onr. Goed Belasting, tarieven etc.) 
* gemeentefonds : 32% 
* specifieke middel. : 60% (gebonden aan doel, w.o. onderwijs, politie, bijstand voor 

90%, vervoer, experimenten) 

De totale Utrechtse begroting is ongeveer 
1,2 miljard, het bedrag dat de gemeente 
zelf kan beïnvloeden is echter zo'n 400 à 
450 miljoen. 
Makkelijk beïnvloedbaar is het niet, perso
neelslasten, subsidieverplichtingen, lopen
de investeringen, etc. beperken de ma
noeuvreerruimte enerzijds en zorgen voor 
continuïteit anderzijds. 
De mogelijkhed~n voor de gemeente om 

1. Een schuyt, die tegen de stroom wordt opge· 
roeyt: gemengde werkgroep grote steden. 
Ministerie van Binnenlandse Zaken, april 1982. 
Perspectief voor de grote steden: ambtelijke 
werkgroep vier grote steden, februari 1983. 

2. Een schuyt .. , blz. 139. 

sleutel. Dit is geregeld in de Financiële 
Verhoudings Wet (FVW). Per 1 januari 
1984 is de FVW'60 vervangen door de 
FVW'84. Daarin is een andere verdeelsleutel 
opgenomen die meer dan voorheen reke
ning houdt met de bebouwingsdichtheid, 
hetgeen meer aansluit bij de Utrechtse 
situatie. Het financiële voordeel (voor 
anderen nadeel) wordt echter pas in 1994 
geheel geëffectueerd. Dat scheelt Utrecht 
veel: van 270 miljoen per jaar naar 290 mil
joen. 
De verdeelsleutel is altijd in discussie ge
weest en zal dat ook wel blijven. Havermans 
beschrijft in zijn studie over de oorzaken 
van artikel-12 gemeenten, dat de verdeel
sleutel meestal de oorzaak was van finan-
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ciële problemen. 3 In de loop der jaren is 
geprobeerd om door middel van tientallen 
verfijningen en aanvullingen tegemoet te 
komen aan de specifieke situaties van ge
meenten. 
Dat de huidige FVW meer uitgebalanceerd 
lijkt neemt niet weg, dat in de loop der 
jaren ontstane tekorten blijven. De nieuwe 
wet erkent dan wel dat Utrecht in de afge
lopen jaren te weinig kreeg, de invoering 
is pas over vele jaren gedacht. Laat staan 
dat het met terugwerkende kracht gebeurt. 

Tekort 

Utrecht heeft sinds 1980 jaarlijks een tekort 
op haar (lopende) begroting. Deze tekorten 
dienen gedekt te worden, wat gebeurt (via 

ontwikkeling begrotingstekort 

gld. 

de kapitaalsbegroting) door leningen. De 
jaarlijkse tekorten tezamen vormen een 
schuld, officieel negatieve saldi-reserve 
genoemd. Het totaal aan leningen dus, dat . 
nodig is om de jaarlijkse begrotingstekorten 
te dekken. Kortheidshalve wordt dit soms 
ook wel begratingsschuld genoemd. 
In begin jaren '70 heeft een dergelijke 
situatie (het opbouwen van negatieve 
saldi-reserve) zich ook voorgedaan, met 
name ten gevolge van het eigen gemeen
telijk vervoersbedrijf. Ook in andere plaat
sen was dat het geval. Het Rijk heeft toen 
in die plaatsen de schuld overgenomen. 
Die 'sanering' was in Utrecht overigens 
wel zo opgezet dat er geen sprake meer 
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was van (positieve saldi) reserves, geen 
tegoeden meer op het gemeentelijk spaar
bankboekje. Bovendien was er nog zo'n 30 
miljoen aan schuld elders jn de begroting 
'weggemoffeld', dit kwam natuurlijk weer 
bovendrijven.4 

Ten gevolge van met name rijksbezuini
gingen en crisis, ontstonden er dus de 
laatste jaren tekorten op de begroting. In 
enkele jaren tijd heeft Utrecht daardoor, 
ondanks zo'n 35 miljoen aan ombuigingen, 
een negatieve saldi-reserve opgebouwd 
van zo'n 150 miljoen. Een schuld die op 
zich ook weer negatief drukt op het uitgave
niveau van de gemeente door de lasten 
die erover betaald moeten worden. 
Schematisch liepen inkomsten en uitgaven 
steeds verder uiteen: 

____ _..jaren 

Het zal duidelijk zijn dat de uitgaven blijvend 
gedrukt worden. Financieel beleid wordt 
overigens in het algemeen uitgedrukt als 
een verschil tussen uitgaven en inkom
sten. 
Had Utrecht vanaf 1980 de uitgaven op 
hun beloop gelaten (ongewijzigd beleid) 
dan zou er- voor zover van te voren te 
bezien zou zijn geweest- in 1988 een 
begrotingstekort van 160 miljoen zijn ge-

3. Artikel12-gemeenten; de werking van de 
FVW'60 onderzocht vanuit de toepassing van 
artikel 12 van die wet, A. J. E. Havermans, 
1984. . 

4. Verslag gemeenteraad 16 en 17 mei 1984 (over 
mjr. 84-88). 
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weest en een in de loop der jaren opge
bouwde negatieve saldi-reserve van 3/4 mil

jard. 

Dat begrotingstekort zou als volgt opge

bouwd zijn: 
- toename bijstandskosten : 25 mln (de 

gemeente moet immers 10% betalen 
van de totale kost9n) 

- Rijkskortingen : ~0 mln. 
diverse tegenvallers 

- schuldenlast 

:25 mln. 
:80 mln. 

De bezuinigingen tot nu toe hebben vooral 
de schuldontwikkeling afgeremd en op die 
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manier een dergelijk tekort voorkomen. 
Maar zou er vanaf heden niet meer omge
bogen worden, dan heeft Utrecht in 1988 
een begrotingstekort van 105 miljoen en 
een negatief saldi-reserve van 400 miljoen. 
Ervan uitgaande dat er geen nieuwe te
genvallers komen, wat onwaarschijnlijk is. 
Zelfs met het huidige plan van 80 miljoen 
ombuigen met een tempo van 20 miljoen 
per jaar opdat er in 1988 weer een sluitende 
begroting is, zitten we dan nog met een 
negatieve saldi-reserve (begrotingsschuld 
dus) van ruim 250 miljoen. 
Dat kost ons na 1988 nog een langdurige 
verlaging van het uitgaven peil: 

Kosten begratingsschuld bij sluitende begroting in 1988 5 

afschrijving in: 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

in miljoenen afgerond: 10 13 17 21 25 28 30 36 39 43 
nogstaandeschuld: 246 233 216 195 170 142 112 79 43 4 -39 

Nog langdurig zal een deel van de ge
meentelijke uitgaven (uit het 'eigen budget') 
belast zijn met schuldafschrijving. 
De neg. saldi-reserve hoger laten oplopen 
kost op den duur nog meer. 

Een bepaald gat te laten bestaan tussen 
uitgaven en inkomsten levert voor wat 
betreft de druk die de schuldlast oplevert 
het volgende beeld 

effect schuldenlast op niet-sluitende begroting 

gld. 
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Zelfs als de economie weer zou aantrekken 
en de gemeenten meer geld zouden ont
vangen, dan blijven de schulden nog ne
gatief drukken, met alle gevolgen van dien. 

Rijk schuldig aan tekort 

Het probleem van schulden is dat ze hun 
eigen doorreproducerende leven gaan 
leiden en aldus op een gegeven moment 
oorzaak van begrotingstekorten worden. In 
oorsprong zijn zij echter niet de oorzaak 
van het Utrechtse begrotingstekort. 
Hierboven is al uiteengezet hoe sterk het 
Rijk de inkomsten van de gemeenten be
paalt. Bovendien krijgen gemeenten van 
de provincie- aan wie ze hun begrotingen 
moeten voorleggen- weinig kans om 
teveel uit te geven. 
De algemeen teruglopende inkomsten van 
het Rijk weerspiegelden zich ook in de 
omvang van het gemeentefonds (dat met 
een percentage aan de rijksinkomsten 
gebonden is). Naast deze algemene terug
val in de inkomsten zijn er nog enkele 
extra verliezen aan inkomsten, plus geste
gen uitgaven. Het netto resultaat is echter 
hetzelfde. De gestegen bijstandskosten 
waar de gemeente (nog steeds) 10% van 
moet betalen, kost Utrecht tot 1988 25 mil
joen. 
Daarnaast voert het Rijk, en meer in het 
bijzonder deze regering, nog diverse extra
kortingen in. In Utrecht werd vorig jaar 
berekend dat het regeer-accoord van VVD
CDA ons (jaarlijks) 26.5 miljoen zou gaan 
kosten. 

kortingen regeer-accoord VVD-CDA 6 

* algemene korting gemeentefonds: 11 mln. 
* intensivering profijtbeginsel: 11 mln. 
* enkele specifieke kortingen: 4,5 mln. 

26.5 

5. Mjr. 84-88. 
6. Toelichting B&W op mjr. 83-87. 
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In dat jaar (1983) besloot het gemeentebe
stuur zijn verzet tegen dit beleid nog uit te 
drukken door de stijging van de bijstands
kosten, de algemene korting op het ge
meentefonds en 40% profijtkorting niet te 
verwerken in het financieel beleid. Ook de 
Tweede Kamer was tegen het onevenredig 
belasten van de gemeenten met de rijks
bezuinigingen. De Vereniging van Neder
landse Gemeenten had in januari 1983 een 
voor die kringen gepeperde protestbrief 
gestuurd aan de regering. De regering 
heeft haar standpunt echter gehandhaafd. 
Dit jaar heeft het gemeentebestuur er bij 
de behandeling wederom op gewezen dat 
het Rijk de oorzaak is en dat het onjuist is 
dat gemeenten een onevenredig deel van 
de rijksbezuinigingen moeten opvangen 
(wat wel niet voor niets zo zal zijn gezien 
het feit dat de gemeenten de onderste 
trede van de overheid zijn). 
Men heeft echter wel in meerderheid be
sloten om genoemde kortingen op te voe
ren in de begroting, uit zogenaamde reali
teitsoverwegingen. Daarmee werd ons 
inziens een mobilisatie-mogelijkheid opge
geven. 

Aantasting positie overheid 

Dat er wel degelijk geld is, is in onze partij 
nooit voor dovenmansoren gezegd. En wie 
de kranten, met name de economische 
pagina's een beetje bijhoudt, kan los van 
iedere theorie constateren dat er voldoende 
geld in omloop is, zeker de laatste twee 
jaar.7 De vraag is voornamelijk onder wiens 
hoede. 
Daardoorheen speelt de discussie over het 
financieringstekort van het Rijk. Een dis
cussie die wel enige vergelijking heeft met 
die over de financieringstekorten van ge
meenten. Maar die zich er weer van onder
scheidt, omdat op Rijksniveau een finan-

7. O.a. NRC, 17 juli 1984. 
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Gieringstekort ook een economisch instru
ment kan zijn. 8 

Noch op de discussie over het rijksfinan
cieringstekort, noch op het feit dat er in 
Nederland geen gebrek is aan geld, zal 
hier uit ruimtegebrek ingegaan kunnen 
worden. Overigens mogen deze zaken in 
hun algemeenheid bekend verondersteld 
worden. 
We kunnen er desondanks niet omheen te 
constateren dat er meer aan de hand is. 
Niet alleen heeft de gemeente te weinig 
greep op economische ontwikkelingen in 
tegenstelling tot het Rijk, ze heeft ook te 
maken met de aanval op de positie van de 
staat met als doel de rol van de overheid 
terug te dringen. 
Temidden van allerlei ideologieën komt 
dat erop neer, dat het deel van de nationale 
geldstromen dat in handen is van de over
heid, oftewel onder maatschappelijk toe
zicht valt, teruggedrongen wordt ten gunste 
van de vrije kapitalistische economie. 
Eén van de effecten daarvan is het afbreken 
van allerlei voorzieningen, wat iets anders 
is als 'meer efficiënt' of 'minder betutte
lend'. Voorzieningen die alleen maatschap
pelijk georganiseerd kunnen worden en 
waarin in een land als Nederland één van 
de belangrijkste taken van de overheid ligt. 
Een aanval dus op het Schip van Staat, in 
de jaren '50 en '60 met zoveel inspanning 
opgebouwd. Wie hier de meeste klappen 
van krijgen laat zich makkelijk raden. 
Deze aanval op de rol van de overheid is 
niet alleen eigendom van het huidige VVD/ 
CDA-kabinet. Het vertrek van dit kabinet 
biedt dan wel de broodnodige ruimte om 
veranderingen te bewerkstelligen en om 
andere politiek een kans te geven, maar de 
aangebrachte schade zal daarmee niet 
hersteld zijn. Dat, tezamen met de opge
bouwde begrotingsschuld, dwingt ons tot 

8. Over de normering van het financieringstekort: 
Casper van Ewijk in Tijdschrift voor Politieke 
Ekonomie, maart 1983. 
Zie ook CPN-Iedenkrant 20 april 1984, blz. 4 e.v. 
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de onaangename bezuinigingsdiscussies. 
Wat niet hetzelfde is als instemming met 
de 'oplossing' van het Utrechtse college. 

De kale stad 

De plannen van het college kwamen vlak 
voor de vakantie. Die periode hadden we 
ook wel nodig om dit telefoonboek vol met 
schrappen en schrapen (verhullend zoek
richtingen genoemd) door te worstelen. 
Geen maatschappelijke sector is buiten 
schot gebleven, het niveau van detaillering 
is ongekend, prioriteiten in het beleid zijn 
veelal verschraald tot het al dan niet mogen 
blijven en vorige bezuinigingsrondes wor
den minimaal verdisconteerd. 
In dit bestek is het onmogelijk om meer 
dan een vage indruk te geven van de ge
volgen, want wat betekent het allemaal 
wel niet dat 15% van de subsidies stoppen 
(9 miljoen) en dat na alle eerdere bezuini
gingen! 
Een korting van je uitgaven met 20% bete
kent o.a. dat er 5 buurthuizen dichtgaan en 
vele buurt- en maatschappelijke activiteiten 
verminderd of zelfs stopgezet worden. Dit 
ondanks de PvdA-inbreng om de laagste 
inkomens niet aan te tasten. Het zijn voor
zieningen die in deze tijd eigenlijk maat
schappelijke ontwikkelingen zouden moe
ten opvangen. Minder buurtwerk betekent 
een toenemende concurrentie tussen de 
groepen die daar gebruik van maken. 
Sport moet zijn zoveelste veer laten en 
vele voorstellen dragen bij tot een verpau
pering van het stadsbeeld. Een stap die 
vergaande gevolgen kan hebben op sociaal 
en economisch vlak. Het gaat dan om die 
détails als 'heggen de grond uit' en 'rozen 
vervangen door gras en onkruid' (dat gaat 
vanzelf), tenzij bewoners ze onder hun 
hoede nemen. 
Speelplaatsen en -vijvers worden opgehe
ven, gebouwen worden minder onderhou
den en in de dierenweide staan alleen nog 
maar koeien. 



Politiek en Cultuur 

Daaronder ligt uitstel van verbetering van 
het (vaak oude) rioleringstelsel en daarbo
ven wordt de straatverlichting met 15% 
verminderd. Dan zie je het vuil ook minder 
sinds er het plan is om het nog maar één 
keer per week op te halen (behalve in het 
toeristisch centrum). 
Ook komen honderden arbeidsplaatsen te 
vervallen. Niet door gedwongen ontslagen, 
het PvdA-deel in het college heeft dat tot 
haar voornaamste strijdpunt gemaakt, 
maar door natuurlijk verloop en geen 
nieuwe ambtenaren erbij. Overplaatsing 
moet dan bij de krimpende diensten ont
slagen voorkomen. Het zal erom spannen. 
Daarnaast is er verlies aan arbeidsplaatsen 
buiten het gemeentelijk apparaat door 
verminderde investeringen. 

grove aanduiding bezuinigingen 
*onderwijs, vorming 7,6 mln. 
* maatschappelijke zaken : 6,6+tarieven 
* sport, recreatie 
* huisvesting, wegen, etc. 
* economische zaken 
* G.E.B. 
*centraal gem. apparaat 
* diversen 

* nog in te vullen 

: 5,8+tarieven 
: 12,8+tarieven 
: 2,6 
:11,9 
: 7,0 
: 9,5 

63,67 mln. 

: 17 

Het is allemaal de uitwerking van de finan
ciële taakstelling die het gemeentebestuur 
zich afgelopen mei oplegde bij de jaarlijkse 
behandeling van de meerjarenramingen. 
Naast de begroting (december) drukt de 
gemeente haar financiële beleid ook uit via 
een meerjarenraming. Een grove taakstel
ling voor de komende 4 begrotingsjaren, 
die in het algemeen een nauw keurslijf 
blijkt te zijn waarlangs begratingsdiscussies 
(en dus het zo primaire budgetrecht) in 
waarde worden aangetast. Althans, dat is 
de praktijk en daar heeft onze fractie zich 
tot nu ook niet aan willen binden. 
Een financiële knoet, waar de gemeente-
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raad (alleen PSP, PPR en CPN hebben 
tegengestemd)- nu de gevolgen duidelijk 
worden- moeilijk meer onderuit kan. De 
discussies- voorzover begonnen- richten 
zich dan ook vooral op verdelingsvraag
stukken over sectoren en over jaren. 

'Een moeilijke opgave' 

Zo noemde de CDA-woordvoerder de 80 
miljoen ombuigen en het geheel nieuwe 
jaarlijkse tempo van 20 miljoen (dat was 
altijd lager). 9 Ook de VVD liet zich in derge
lijke bewoordingen uit, wat niet wegnam 
dat beiden met nog verdergaande voor
stellen kwamen. 
De PvdA ging schoorvoetend accoord. 
Hun meerderheid in het college en de 
mogelijkheden die hen dat onmiskenbaar 
biedt, was één reden. De andere was de 
dreiging van een uit de hand lopende 
situatie met nog ergere gevolgen. D'66 
ging wat makkelijker accoord met ongeveer 
dezelfde argumenten. De aan handen en 
voeten gebonden roergangers denken het 
roer nog voldoende onder controle te 
hebben om niet op te rotsen te lopen. 
Het is overigens ook nog zo dat Gedepu

teerde Staten de begroting moet goedkeu
ren. Dit mag dan wel niet in het openbaar 
als argument gegolden hebben, op de 
achtergrond speelt deze goedkeuring zeker 
een rol. G.S. kijkt voornamelijk of er een 
perspectief is op een sluitende hegroting 
(1988 was volgens G.S. dus goed). 
De inbreng van radicaal-links was anders. 
Al verwerpt het de bezuinigingen niet 
principieel, 80 miljoen was duidelijk te 
veel. Met nadruk werd er gewezen op de 
gevolgen en op het feit dat er meer druk 
moest komen op het Rijk. 
De PSP en PPR meenden dat de tijd rijp 
was voor een zgn. artikel-12 aanvraag, 
omdat het ons als strijdsignaal zou dienen 
en financieel voordeel zou opleveren. Onze 

9. Verslag gemeenteraad 16 en 17 mei 1984 (over 
mjr. 84-88). 
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fractie heeft dat niet gezegd en concen
treerde zich op de noodzaak ondergrenzen 
aan te brengen in gemeentelijke voorzie
ningen en taken. Om daarlangs een dam 
op te werpen tegen het Rijk, om de bevol
king te betrekken in de politieke discussies. 
De Raad was het erover eens dat de oorzaak 
van de problemen bij het Rijk lag en nam 
daarover enige moties aan. 
B&W vermeldde nogmaals dat het niet stil 
zat. Wat klopt: het onderneemt het nodige. 
Via de VNG, via het overleg van de vier 
grote steden en via zelfstandige acties 
wordt druk uitgeoefend op de regering. Zo 
nodigt men Kamerleden uit en heeft men 
zelfs een request gestuurd aan de Koningin. 
Het is niet overdreven om te stellen dat de 
PvdA-invloed in het college tot gevolg 
heeft dat Utrecht zich op bestuurlijk vlak 
actief opstelt naar Den Haag toe. 
Tot nu toe heeft dat echter nog geen klin
kende munt opgeleverd en dat maakt 
velen moedeloos. 
'Wat nu?' is de toonzetting van de discus
sies aan het worden. Men wil de bezuini
gingen zolang mogelijk in eigen hand 
houden, maar op de achtergrond komt 
steeds meer naar boven borrelen of men 
er niet verstandiger aan doet om de ver
antwoordelijkheid over te dragen aan het 
Rijk, door middel van een artikel-12 aan
vraag. En binnen enige tijd wordt er hier
over een notitie van B&W verwacht in de 
Raad. 

Artikel-12 

Artikel-12 slaat op een artikel uit de Finan
ciële Verhoudings Wet. Zeer grofweg komt 
het erop neer dat als een gemeente niet 
meer voldoende inkomsten heeft om in 
noodzakelijke behoeften te voorzien, terwijl 
ze tarieven en onnodige uitgaven tot het 
uiterste heeft opgeschroefd of afgebouwd, 
ze in aanmerking kan komen voor aanvul
lende steun. Daar staat tegenover dat de 
gemeente vooraf of tijdens de artikel-12 
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periode bijzondere voorschriften opgelegd 
kan krijgen door de regering die ze moet 
uitvoeren op straffe de steun geheel of 
gedeeltelijk kwijt te raken. 
In principe geldt de steun voor 3 jaar, maar 
dit kan verlengd worden. De stèun komt 
uit het gemeentefonds en is dus in principe 
ten nadele van andere gemeenten. 
Er zijn veel artikel-12 gemeenten geweest, 
voornamelijk vanwege fouten in de ver
deelsleutel. Met verbeteringen is het aantal 
teruggelopen, maar ze zijn er nog steeds. 
De ervaringen ermee zijn verschillend, de 
achtergronden ook: zowel wat betreft de 
oorzaken als de politieke verhoudingen. 
Een vergelijk is niet goed te maken op 
voorhand en het in bestuurskringen aan 
populariteit winnende onderzoek van Ha

vermans gaat eigenlijk alleen in op het 
feilen van de verdeelmechanismes. 
Wat hij wel duidelijk maakt is, dat artikel-12 
in het algemeen een te zware maatregel is, 
dat het beter zou zijn als er los van de 
onder curatele stelling door het Rijk bij 
aanvullende steun ook een meer soepele 
steunverlening zou zijn. 
De procedure is dat een gemeenteraad 
een aanvraag moet indienen. Er volgt een 
onderzoek door de inspecteur voor de 
gemeentefinanciën. Een zeer nauwkeurig 
onderzoek. Zijn bevindingen worden dan 
voor commentaar voorgelegd aan B&W 
en als dat er aan is toegevoegd gaat het 
geheel naar Gedeputeerde Staten, de Raad 
voor Gemeentefinanciën (een soort ad
viescollege van de regering) en de betrok
ken gemeenteraad. 
Deze laatste kan eventueel nog een ver
weerschrift schrijven (60 dagen) waarna de 
hele hap wordt voorgelegd aan de beheer
ders van het gemeentefonds (de Minister 
van Financiën en de Staatssecretaris van 
Binnenlandse Zaken). Na een eventuele 
korte tweede ronde beslissen zij. Tegen 
hun beslissing en latere bijzondere 
voorschriften kan de gemeente geen be
roep aantekenen. 
Het komt dus neer op een korte en heftige 
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periode. Daarna wordt het stil. Uit ervaring 
is gebleken dat het onderzoek zeer gede
tailleerd is en van alle toegevendheid ont
bloot. Ook uit de laatste circulaire van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken (juli 
'84) blijkt de houding van opereren met 
slagersmessen. 10 

De indruk is dat artikel-12 ons momenteel 
niets oplevert in vergelijking met het huidi
ge beleid. Het leidt geen twijfel dat het 
huidige bezuinigingsbeleid doorgezet zal 
worden, of zelfs heftiger wordt. Daarbij 
kan gedacht word.en aan ontslagen en een 
investeringsstop. Daartegenover zou een 
sanering der schulden kunnen staan en 
natuurlijk is er het aspect van de grenzen 
van je verantwoordelijkheden. 
Het is overigens nog maar de vraag of 
Utrecht volgens de nieuwe rijksnormen in 
aanmerking zou kunnen komen voor een 
artikel-12 aanvraag. Deze normen zijn 
gericht op het ontkennen van de rijksver
antwoordelijkheid. 
Omdat wij die verantwoordelijkheid wel 
toewijzen aan het Rijk en omdat Utrecht 
zonder Rijks'hulp' steeds verder naar be
neden gaat, is de technische vraag of wij 
voor artikel-12 in aanmerking komen hier 
van minder belang. Het gaat uiteindelijk 
om de vraag hoe je politiek omgaat met 
begrotingsproblemen. 
Bij een beoordeling over artikel-12 komen 
dan nog twee gedachten op: of we die 
gelden niet op een andere manier kunnen 
verwerven, en of we het Rijk in een artikel-
12 situatie ervan kunnen weerhouden 
meer te bezuinigen dan wij nu doen. Bij 
het laatste dan nog de vraag wat voor 
consequenties het heeft dat de begratings
schuld opgevangen wordt en zo niet meer 
drukt op de gemeente begroting. De om
buigingen zouden dus minder kunnen zijn. 
Een 'licht artikel-12', dus een financiële 
injectie zonder de onder curatele stelling 

10. Circulaire Ministerie van Binnenlandse Zaken 
!staatssecretaris van Amelsvoort) d.d. 18 juli 
1984 inzake 'toepassing van artikei 12 van de 
Financiële Verhoudingswet 1984. 
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door het Rijk, zou ons college wel willen 
hebben. Hiermee sluit het aan op het plei
dooi van Havermans, die constateert dat er 
niets is tussen uitzieken en opereren met 
slagersmessen. 
Momenteel probeert het college een rijks
bijdrage van 90 miljoen te verkrijgen, het 
bedrag dat Utrecht misloopt door de late 
invoering van de FVW'84. Dit bedrag zou 
dus niet ten laste mogen komen van andere 
gemeenten en kan- los van de financiële 
noodzaak- in zekere zin gezien worden als 
een hernieuwde poging het verzet tegen 
de rijkskortingen gestalte te geven. 

Autonomie 

In een artikel-12 situatie heeft de gemeen

teraad geen bevoegdheden meer om nieu
we uitgaven te doen alleen met toestem
ming van het Rijk. Het budgetrecht is opti
maal uitgehold. Nu is het al aardig leeg 
door dictaten van het Rijk op financieel en 
bestuurlijk vlak, maar er zou toch een 
grens overschreden worden. Nu nog heeft 
de gemeenteraad het laatste woord, dan 
krijgen de rijksboekhouders het. 
Gemeentelijke autonomie is een parlemen
taire term. Op zich hoeft deze niet heilig te 
zijn: de gemeentelijke autonomie heeft
om maar wat te noemen- niet kunnen 
verhinderen dat we in grote nood zitten 
door oorzaken buiten onszelf. Gemeentelij
ke autonomie staat voor politieke moge
lijkheden. Het gaat erom hoe politieke 
macht op stedelijk niveau zich kan ont
plooien met de daarbij behorende kans 
voor inhoudelijke ontwikkelingen. In een 
artikel-12 situatie lijken die mogelijkheden, 
voor Utrecht zeker aanzienlijk teruggedron
gen te worden. 
In Utrecht is de gemeenteraad het enige 
politieke platform en instrument op stede
lijk niveau. Een platform dat ver van haar 
basis, de bevolking, is komen te staan, 
doordat het nagelaten heeft om deze vol
doende te betrekken bij haar optreden en 
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discussie. Maar ook door een algemene 
geringe betrokkenheid bij De Politiek. 
Er bestaat een geringe band tussen bevol
king en bestuur. Als het gemeentebestuur 
zich dan ook nog met handen en voeten 
zou binden aan het Rijk, dan is de vaak 
gehoorde opvatting dat het gemeentebe
stuur zich op die manier vanzelf zou ver
binden met de bevolking in de strijd tegen 
Den Haag, door een artikel-12 aanvraag 
mijns inziens eerder ingegeven door hoop 
dan realiteit. 
Er zou voornamelijk een machtsvacuüm 
ontstaan waarbinnen de rijksboekhouders 
naar hartelust kunnen graaien. De aanvraag 
zelf zal wel het nodige vuurwerk opleveren, 
daarna wordt het stil. Groepjes gemeente
ambtenaren en -bestuurders zullen onge
twijfeld de strijd doorzetten, maar van 

politieke machtsvorming is amper meer 
sprake. 
Willen we in Utrecht een artikel-12 aanvraag 
doen, dan zullen we duidelijkheid moeten 
hebben hoe we in die jaren politieke macht 
moeten blijven vormen, langs welke kana
len, op welke gronden en met welk doel. 
Het ligt voor de hand, dat dat op het niveau 
van de gemeenteraad zal gebeuren, maar 
dit mag niet in een vacuüm hangen. De 
band met de bevolking zal er moeten zijn, 
die zal druk moeten kunnen blijven uitoe
fenen en er zal een soort inhoudelijk idee 
moeten zijn over wat we in die jaren aan 
taken en voorzieningen willen redden. 
Centraal zal moeten staan dat we voorko
men dat de politiek in de zijlijn verdwijnt. 
En een dergelijke strategie is in feite ook 
nu noodzakelijk, als we kijken hoe de hui
dige bezuinigingspolitiek en de artikel-12 
positie in elkaar overlopen. 
In de huidige situatie zijn er weinig aanzet
ten in die richting. Artikel-12 wordt enerzijds 
bezien als een monster en anderzijds als 
een 'actiemiddel'. De spiraal naar beneden 
waar we nu inzitten kan er best op korte 
termijn toe leiden dat wat nu nog een te 
magere opbrengst is voor het uit handen 
geven van politieke macht, dan opeens 
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royaal is geworden. Angst voor monsters 
kan dan wel eens snel overwonnen worden, 
maar wij zitten op zo'n moment wel met 
een onvoorbereid bestuur. 

Stromen 

De scheidslijnen zijn aanwezig. Enerzijds 
de PvdA, D'66, PSP, PPR en CPN en ander
zijds de VVD en het CDA. Een scheidslijn 
echter die in de praktijk weinig inhoudt. 
Ten aanzien van de financiën is er eerder 
een scheidslijn te trekken bij de VVD, het 
CDA en D'66 die dit beleid het meest steu
nen. 
Binnen de PvdA, PSP, PPR 13n CPN staat de 
PvdA het meest voor de bezuinigingen, al 
zijn er binnen de Utrechtse sociaal-demo
cratie verschillende accenten. De drie an
deren gaan niet accoord met het huidige 
bezuinigingsbeleid. 
Tussen de vier is er echter wel een globale 
overeenstemming over de criteria die 
moeten gelden bij het verdelen van de pijn 
(koopkracht o.a.) het is mogelijk dat er een 
meningsverschil zou kunnen ontstaan 
inzake de plaats die de investeringen van 
de gemeente moeten hebben. 
Als het al wordt aangesneden dan is er 
een meningsverschil over het inroepen 
van rijkssteun. Dat het Rijk schuldig is, dat 
is geen meningsverschil, die mening wordt 
ook door anderen gedeeld buiten de vier, 
maar of een artikel-12 de aangewezen weg 
is, is omstreden. 
De PvdA is er voorhands het meest tegen, 
PSP en PPR hebben het idee al gelanceerd. 
De CPN fractie is er nu niet voor, maar 
sluit het niet uit. Voor een rituele dans met 
de zekerheid onze enkels te breken voelen 
we niets, maar als het ons meer kan ople
veren dan het huidige beleid, is het te 
overwegen. Mits de politiek niet op de 
zijlijn wordt gezet. 
Daardoorheen speelt natuurlijk de verhou
ding tot de parlementaire macht. De PSP 
en PPR zijn aarzelend, voelen er in ieder 
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geval tot nu toe weinig voor om gefixeerd 
te zijn op deelname aan B&W. De PvdA is 
er duidelijk een warm voorstander van en 
de CPN is er onderkoeld voor. 
In het verlengde daarvan is een progressief 
programcollege niet direct aan de orde. De 
PSP en PPR om de genoemde afwijzende 
houding, PvdA omdat voor hen hun colle
ge-meerderheid het enige is wat telt en 
voor ons omdat we vinden dat er aan 
vastgehouden moet worden dat de gehele 
raad het gemeentebestuur vormt (een af
spiegelingscollege). 
De onderlinge samenwerking binnen links 
is weinig ontwikkeld. D'66 rekent zich er 
eigenlijk niet onder, de PSP wil niet struc
tureel met de PvdA overleggen, de PSP, 
PPR en CPN hebben weliswaar een geza
menlijk overleg, maar de resultaten ervan 
zijn niet bijzonder. De PvdA sluit zich in 
meerderheid af van radicaal links, ondanks 
afspraken daarover, wat jammer is en wat 
de 'haat-liefde-verhouding' ten opzichte 
van de sociaal-democraten doet voortleven, 
die op hun beurt, en niet altijd ten onrechte, 
wel eens moe worden van ons streven om 
opgedrongen keuzes niet te accepterel"l. 
Bestaat er coalitiepolitiek op praktische 
punten, binnen het linkse kamp is dat nog 
te weinig ingebed. In die omstandigheden 
is dit een waarschuwing temeer tegen 
artikel-12. 

Van schipperen naar varen? 

Momenteel is er geen animo in onze fractie 
voor artikel-12, maar we willen er wel 
serieus rekening mee houden: zowel fi
nancieel als politiek. En daarlangs kristalli
seert de politiek-strategische discussie zich 
verder uit. Een discussie die zeker nog niet 
af is. 
Centraal daarin staat het creëren van een 
perspectief, dat wil zeggen een einde ma
ken aan de sfeer waarin iedere bezuiniging 
schijnt te kunnen en aan de orde is. Een 
perspectief dat aansluit op het algemeen 
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maatschappelijk verzet tegen verdere af
braak van koopkracht en werk. 
Op bestuurlijk vlak opereert het college 
naar Den Haag toe niet zwak. Allerlei acti
viteiten worden gecombineerd met inhou
delijk uitgewerkte voorstellen. Dat is wel 
op het conto van de PvdA-invloed in dat 
college te schrijven. 
Het grote probleem is echter dat het college 
de politieke onderbouwing daarvan ver
waarloost. Het is dan ook geen wonder dat 
ingenomen posities weer verlaten worden. 
Een beetje de houding van een bureauchef 
die opkomt voor zijn afdeling, maar ook 
niet schroomt om deze eronder te houden: 
hard, maar wel rechtvaardig. 
Op gemeenteraadsniveau komt dat o.a. tot 
uiting in de kille houding van de PvdA 
tegenover de CPN. Er wordt bestuurd door 

compromissen van een deel van de raad. 
En buiten de raad komt het gebrek aan 
politieke onderbouwing tot uiting in de 
groeiende afstand tussen gemeentebestuur 
en bevolking. 
In principe zouden de door het college 
geformuleerde eisen aan Den Haag kunnen 
bijdragen aan een perspectief van minder 
snijden. En ze zouden bewegingen onder
steunen die zich blijven verzetten tegen 
verdere aantasting van het levenspeil. 
Druk uit die beweging zou weer kunnen 
bijdragen tot de kracht van het optreden 
naar Den Haag toe. 

Het is niet de bedoeling van dit artikel 
geweest om aan te geven hoe bewegingen 
zouden moeten optreden, maar om te 
proberen ideeën te leveren over hoe we 
op gemeenteraadsniveau bij kunnen dra
gen tot een perspectief. Coalitiepolitiek en 
inhoudelijke discussie zullen daar de voor
naamste bestanddelen van moeten zijn. 
We moeten niet de illusie hebben dat het 
mogelijk zal zijn dat perspectief te laten 
bestaan uit geen bezuinigingen. Aderlatin
gen onder druk van de zich opstapelende 
begrotingstekorten zijn onvermijdelijk. De 
boel uit de hand te laten lopen is zeker niet 
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in het belang van de bevolking. De feiten 
kunnen weerbarstig zijn. 
We hebben coalitiepolitiek nodig die is 
gebaseerd op eisen naar Den Haag toe, die 
is gebaseerd op duidelijk aanwijsbare en 
in de politiek vastgestelde inkomensverlie
zen door het Haagse beleid. Coalities ook 
op basis van inhoudelijke overeenstem
ming over de noodzaak van taken en voor
zieningen. Het aanbrengen van ondergren
zen, een discussie waarbij het gemeente
bestuur de betrokkenen dient te betrekken. 
Voor onszelf betekent dat ook dat we bereid 
moeten zijn tot het stellen van prioriteiten: 
het ene draagt nu eenmaal meer bij aan 
het 'overleven' dan het andere. Daarbij zou 
mijns inziens gedacht moeten worden aan 
woonlasten, buurtwerk en verpauperings
verschijnselen. 

Het creëren van een perspectief op minder 
be.winigingen in combinatie met het poli
tiek maken van de keuzes afgedwongen 
door onvermijdelijke bezuinigingen, be
schermt de belangen van de bevolking 
beter dan alles uit handen te geven of 
door te gaan met het huidige optreden. 
Een optreden dat ook een sfeer van mach
teloosheid met zich meebrengt en een 
goede voedingsbodem is voor nog ver
dergaande bezuinigingen, bijvoorbeeld 
onder artikel-12. 
De bezuinigingen die voor volgend jaar 
gedacht zijn zullen we er niet meer mee 
tegen houden, ook niet voor een deel. Op 
de resterende bezuinigingsoperatie kan en 
moet flink gesnoeid worden. 
En er zijn nog aangrijpingspunten genoeg 
orn daar vanuit een gemeentebestuur 
perspectieven voor te creëren. Punten 
waarop weer aansluiting gekregen kan 
worden met bewegingen: 
- Het verzet tegen de rijkspolitiek mobili
seren, ook in de gemeenteraad. Profijtkor
ting, extra-korting op het gemeentefonds, 
stijging bijstand zijn van die punten waarop 
dat kan. En voor Utrecht is het direct in
voeren van de nieuwe Financiële Verhou
dingswet een zeer duidelijk en actueel punt. 
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- Mobiliseren op die punten betekent ook 
dat we het inkomensverlies waar we voor 
staan, niet alvast in onze begroting moeten 
verwerken. Dit is misschien wel te be
schouwen als een symbolische daad, maar 
kennelijk was het symbool van de Koningin 
voldoende om haar een request te sturen. 
Het hangt er vanaf wat je met het symbool 
doet. Het zou ook zeker de moeite waard 
zijn om een aparte tekortbegroting te ma
ken, waarin de tekorten veroorzaakt door 
het Rijk en de daarbij behorende schulden
last opgenomen zijn. In de gewone begro
ting kan hier naar verwezen worden. 
- De gemeente zou moeten proberen haar 
inkomsten te vergroten door het starten 
van commerciële activiteiten en door voor
zieningen juist meer toegankelijk te maken. 
Bijvoorbeeld haar zwembaden in een con
currentiepositie te brengen met particuliere 
zwembaden. 
- Er moeten ondergrenzen aangebracht 
worden. Daarlangs kan het gemeentebe
stuur veel duidelijker aangeven aan wiens 
kant ze staat dan via een artikel-12 aan
vraag. 
Het legt nadruk op de inhoud en levert 
argumenten tegen de rijksbezuinigingen, 
wat ook weer de coalitiemogelijkheden 
vergroot en wat de discussie met betrokke
nen meer laat zijn dan nu het geval is. 
- De band tussen gemeentebestuur en 
bevolking moet beter worden. De politieke 
keuzes waar de eerste mee worstelt moeten 
eigenlijk publiek eigendom worden. Mo
menteel staan de kranten- om het cru te 
zeggen - nog vol met wat het gemeente
bestuur de bevolking aandoet. Dat kan 
anders. Informatie en het voeren van dis
cussies binnen de partijen (wat nu eigenlijk 
niet gebeurt) zijn stappen daartoe. 
Bezuinigingen zijn politiek en dat moeten 
ze ook maar blijven. 

Bas Nugteren 
augustus '84 
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Mannen, wat 
is er met jullie 
gebeurd? 
Toen in mei het interviewboek 'Mannen, 
wat is er met jullie gebeurd?' van Marjo 
van Soest en Anja Meulenbelt bij uitgeverij 
SARA verscheen, ontstond er meteen een 
hele heisa omheen. Een aantal vrouwen
boekhandels liet weten dat ze het boek niet 
wilden verkopen, met het argument dat 
het zonde is van de energie een boek met 
mannenervaringen uit te geven, terwijl er 
nog zoveel gebeuren moet op vrouwenter
rein. 
Omdat ik toch wel nieuwsgierig was naar 
het boek- er bestaan boekenkasten vol 
boeken over het verschijnsel 'vrouw', maar 
het verschijnsel 'man' is nog niet diepgra
vend onderzocht- en omdat er in de vrou
wenbeweging altijd op is gehamerd dat 
mannen ook moeten veranderen, dat ze 
vrouwvriendelijker moeten worden, heb ik 
het boek toch maar gelezen en enkele 
bevindingen op papier gezet. 
In hun voorwoord stellen Van Soest en 
Meulenbelt ook dat vrouwen er belang bij 
hebben dat mannen veranderen. De man
nen die ze hebben geïnterviewd zijn vol
gens hun eigen woorden allemaal mannen 
'die er (met de vrouwenbeweging, WH) 
iets mee hebben gedaan, die zijn gaan 
nadenken, over zichzelf, over hun relaties, 
over hun positie als man'. 
De geïnterviewden zijn van verschillende 
leeftijd, hebben verschillende maatschap-
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pelijke achtergronden en verschillende 
beroepen. Zo komen we naast Joop den 
Uyl en Arie Pais ook Ernst Jansz (popzan
ger), Rudi van der Velde en Piet van Gemst 
tegen. Ook zijn er gesprekken gevoerd met 
mannen die niet van Nederlandse afkomst 
zijn, zoals Hassan Bel Ghazi. In het interview 
met hem wordt veel gepraat over Marok
kaanse vrouwen en over de misverstanden 
die er bestaan over hoe er binnen de Islam 
met vrouwenemancipatie om wordt ge
gaan. 
Hassan Bel Ghazi: 'De Islam heeft niet 
gezegd dat de ene groep de andere groep 
moet onderdrukken. Het regime gebruikt 
dat, zij zeggen: de Koran vindt dat het zo 
moet. Maar dat is niet waar. Dus in Marokko 
vindt wel vrouwenemancipatie plaats, 
maar dan op de eigen manier.' 
In de interviews wordt ingegaan op de 
jeugd van de heren, op hun eerste aanra
king met het feminisme en op wat het 
feminisme persQonlijk met hen heeft ge
daan. (Dat veel mannen zeggen zich nooit 
persoonlijk aangevallen of bedreigd te 
hebben gevoeld door het feminisme, maakt 
me ietwat wantrouwend, maar goed.) 
Op de vraag wat het feminisme persoonlijk 
voor hen betekent wordt niet altijd even 
diep ingegaan. Jammer, want ik had bij
voorbeeld zo graag wat meer willen weten 
over de relatie van Pais en z'n vrouw, al 
was het alleen maar over hoe ze het nu 
doen met het huishouden. Maar als het 
hierover gaat, houdt hij de boot duidelijk 
af met opmerkingen als: 'Maar laten we 
op een ander onderwerp overstappen' en 
'Volgende vraag'. 
Anderen hebben geen moeite met dit 
soort persoonlijke vragen en vertellen 
erover hoe het feminisme veranderingen 
in hun persoonlijke relaties met vrouwen 
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tot stand heeft gebracht of praten over de 
schuldgevoelens die al dan niet op kwamen 
zetten bij het besef dat ze onderdrukkers 
waren. Groene-redacteur Geert Mak: 'In 
het begin krijg je alles over je heen en 
zeker als je calvinistisch bent opgevoed, 
sterf je van schuldgevoelens en geef je 
heel nederig toe: ja, ik heb ook vreemd 
geneukt en de baas gespeeld.' Binnen links 
was het voor veel mannen een schok erach
ter te komen dat ze niet zo zuiver op de 
graat waren als ze altijd hadden gedacht. 
Rudi van der Velde: 'Ik vond het eigenlijk 
wel leuk, dat al die mannen die gedacht 
hadden dat ze van de wieg tot het graf 
konden rondlopen als de morele reinheid 
zelve, nu ineens in de hoek werden gezet 
als lelijke seksisten.' 
Natuurlijk gaat het er niet alleen om hoe 
mannen persoonlijk veranderen, er moet 
vooral structureel iets veranderen in deze 
maatschappij. Maar beide dingen zijn niet 
los van elkaar te zien. Mannen moeten 
ervan doordrongen raken dat de lichame
lijke en emotionele verzorging van de 
medemens al te lang louter op de schou
ders van de vrouwen heeft gerust. Ook 
mannen zullen hun steentje bij moeten 
dragen op dit gebied en niet alleen door zo 
nu en dan eens aardappelen te schillen of 
een luier te verschonen, maar door een 
even zware huishoudelijke taak en een 
even grote verantwoordelijkheid te dragen 
als vrouwen. 
Het is aardig in enkele interviews te lezen 
hoe er getracht wordt het huishoudelijk 
werk te verdelen, hoe moeilijk het soms is 
een deeltijdbaan te vinden en hoe de man 
af moet zien van de carrière waarop hij 
zich van jongs af aan had ingesteld, maar 
die geen doorgang kan vinden nu hij niet 
meer full-time wil werken. Piet van Gemst: 
'Natuurlijk werden er aan mij ook eisen 
gesteld. Huishoudelijke. Bep zei: moet ik 
dan alles alleen doen. Ik heb een hekel aan 
huishouden, maar ja, Bep ook. Ik ben niet 
zo'n hanige man van carrière maken en 
zo.' Of vakbandsman Gerben Bruinsma: 'Ik 
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zie nu dat het een illussie is te verwachten 
dat ik veel met mijn ambities kan doen, nu 
ik deze keuze heb gemaakt voor de kinde
ren. 
Ik heb dat met schade en schande moeten 
leren bij sollicitaties waarbij ik te horen 
kreeg: je bent niet volledig inzetbaar. Zelfs 
bij redelijk linkse klubjes.' 
Aan het eind van z'n interview merkt Joop 
den Uyl op: 'Ik vond jullie wel gematigd' 
en daar heeft hij geen ongelijk in. In een 
aantal interviews overheerst een irritant 
mea-culpa sfeertje bij Van Soest en Meu
lenbelt. 
Nu ze in de anti-racisme-beweging hebben 
ontdekt dat vrouwen (witte) óók onderdruk
ken, hebben ze wat al teveel begrip gekre
gen voor de problemen die de onderdruk
kerspositie van de mannen met zich mee
brengt en voelen ze zich wat schuldig over 
de boosheid van vrouwen, die ze nu af 
lijken te willen doen als onredelijk. En dat 
is toch niet terecht als je ziet hoe weinig 
mannen er zijn, die uit zichzelf opkomen 
voor vrouwenbelangen en hoe de positie 
van vrouwen er niet vrolijker op wordt 
door allerlei maatregelen die deze regering 
wil nemen of al heeft genomen. 
Slechts één keer worden de interviewers 
bijna boos tijdens een gesprek. Henk Vre
deling, die nota bene in de Emancipatieraad 
zit, wil nauwelijks geloven dat er mannen 
zijn die hun vrouw slaan, omdat hij per
soonlijk nog nooit zo'n man is tegengeko
men. Hij wil eerst cijfers zien ('Ik ga alleen 
plat voor cijfers'). Als het gesprek verder 
gaat over seksueel geweld, maakt hij de 
opmerking dat vrouwen het er vaak naar 
maken door zo met hun boezem te draaien. 
En dan moet je toch wel even diep zuch
ten. 

WH 
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Bij zijn aantreden maakte het kabinet
Lubbers bekend dat het ernst zou gaan 
maken met vermindering en vereen
voudiging van overheidsregelingen, 
met 'deregulering' dus. 
Het beoogde dat te doen op een reeks 
van terreinen, bijvoorbeeld op eco
nomisch en milieugebied, maar uiter
aard ook op dat van de wetgeving. De 
'regelverdichting' moest onder het oog 
gezien en aangepakt worden. Daartoe 
werd een commissie gevormd, die 
onder leiding stond van mr. L. A. Geel
hoed. 

De commissie-Geelhoed, ofwel de 'de
reguleringscommissie', kwam, na een 
aantal tussentijdse stukken te hebben 
geproduceerd, in het voorjaar met een 
eindrapport, door haar zelf aangeduid 
als 'eindbericht'. Het kabinet stelde zich, 
bij monde van minister Korthals Altes 
van Justitie, in grote lijnen achter dit 
stuk. 
In onderstaande beschouwing maakt 
Marius Ernsting, lid van de Tweede 
Kamer voor de CPN, er zijnerzijds een 
aantal aantekeningen bij. 
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WIE HEEFT BELANG BIJ 
DE DEREGULERING? 

'De staat verdrukt, de wet is logen'. Deze 
regel uit het socialistische strijdlied de 
Internationale, komt onwillekeurig bij je 
boven als je de kern van het eindbericht 
van de 'commissie vermindering en ver
eenvoudiging van overheidsregelingen' 
voor jezelf probeert samen te vatten. 
In het stuk worden zeer behartigenswaar
dige opmerkingen gemaakt over het niet
neutraal zijn van het probleem van de 
regelverdichting, de absolute toename en 
de toename van de onderlinge vervlechting 
van overheidsregels. 
Met niet-neutraal bedoelen wij dat dat 
probleem politiek van aard is, anders ge
zegd het is een probleem dat samenhangt 
met machtsverhoudingen, zowel in de 
maatschappij als in het staatsapparaat. In 
het eindbericht wordt dat, her en der ver
spreid, erkend. Ik citeer: 
'Samengevat blijkt dat de lasten van regel
verdichting nogal ongelijk verdeeld zijn en 
vooral drukken op individuele burgers met 
een gebrekkig inzicht in hun rechten en 

plichten in voor hen benarde of nieuwe 
situaties' (p. 36); 
'de lasten van regelverdichting drukken 
relatief zwaar op kleine maatschappelijk 
zelfstandigen' (p. 38); 
'door de produktie van normen waarvan 
met de bestaande middelen de naleving 
niet meer kan worden verzekerd, brengt de 
wetgever de rechtstaat uiteindelijk in het 
geding' (p. 55); 
'het parlement tenslotte zou nauwlettender 
moeten toezien op de stille uitholling van 
zijn bevoegdheden als medewetgever' 
(p. 67); 
'het delegatieverschijnsel heeft het even
wicht tussen wetgevende en uitvoerende 
macht naar de laatste doen verschuiven' 
(p. 67). 
Ziedaar, in een aantal citaten samengevat, 
het uiterst verontrustende beeld dat voor 
ons oprijst: een staat die door zijn regelge
ving afhankelijke en kleine burgers verdrukt 
en de neiging vertoont tot uitholling van 
het parlement; een machtsverschuiving 
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naar de uitvoerende macht, die de recht
staat in gevaar brengt! 
Wij erkennen de juistheid van het signale
ren van dit gevaar, van deze gevaarlijke 
ontwikkeling, op grond van eigen ervarin
gen en opvattingen. 
De tomeloze formulierenbrei waarmee 
gewone burgers worden geconfronteerd 
als ze iets van de overheid gedaan willen 
hebben of toestemming .willen krijgen om 
zélf iets te doen, of dat nu om vergunnin
gen, subsidies of bijstand in de materiële 
levenssfeer gaat, is overstelpend en ont
moedigend tegelijk. 
Dat verschijnsel neemt nog dagelijks toe, 
terwijl er nu toch al twee jaar een regering 
is die de deregulering in haar vaandel 
geschreven heeft. 
De eenmalige uitkering voor de zoge
noemde echte minima, de wet op de 
tweeverdieners, de individuele huursubsi
die, het zijn allemaal voorbeelden van een 
overheidsbeleid dat er helemaal niet op 
gericht is de regelverdichting voor afhan
kelijke en kleine mensen terug te dringen. 
Het breidt die regelverdichting juist uit, 
maakt ze ingewikkelder, en maakt daardoor 
ook steeds meer big-brother-achtige con
trole en handhavingssystemen voor de 
uitvoerende macht noodzakelijk. 

Technocratie of democratie 

Tot zover is er dus niets aan de hand als 
ons om een oordeel wordt gevraagd om 
de beschouwingen en constateringen in 
het Eindbericht van de commissie-Geel
hoed. We gaan met het stuk echter van 
mening verschillen, als het aankomt op 
een nadere ontleding van de gesignaleerde 
problemen. 
In feite geeft het Eindbericht als ant
woord op deze problemen: verminder 
die hooggespannen verwachtingen ten 
aanzien van de wetgeving, toets concrete 
voorstellen voor wetgeving aan dertien 
(13!) toetsingspunten, die allerminst sober 
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en terughoudend zijn, zorg voor ervaren 
wetgevingsjuristen op de departementen, 
presenteer een aantal wetsvarianten en 
versterk de positie van de Raad van State! 
Daarbij valt een tweetal zaken op. 
In de eerste plaats is, zo goed als het pro
bleem van de regelverdichting zelf, het 
Eindbericht niet neutraal in zijn visie op 
wetgeving en de rol van de overheid in de 
maatschappij. Als je probeert te achterhalen 
wat, tussen de regels van veel terechte 
kritiek op wetgevingspraktijk, de opvatting 
van het Eindbericht zèlf is over de plaats 
van de overheid in de maatschappij en de 
regelgeving die daaruit voortvloeit, dan 
komt dit beeld naar voren: een overheids
optreden, dat sterk op het individu is ge
richt, voorwaarden schept voor de ont
plooiing daarvan, maar dat vooral niet 
teveel ambities moet hebben om maat
schappelijke ontwikkelingen actief te stu
ren. 
Terug dus naar ordening en een scheids
rechters-rol van de overheid. Een preste
rende of sturende rol wordt niet uitgesloten, 
maar behoort uitzondering te zijn en we 
moeten er vooral niet teveel verwachtingen 
van hebben. 
Het besef dat het overheidsoptreden niet 
zomaar voorwaardenscheppend is, maar 
dat die voorwaarden zèlf resultaten zijn 
van machtsverhoudingen die het over
heidsoptreden bepalen, niet statisch, maar 
op grond van dynamische processen in de 
maatschappij, van de confrontatie tussen 
verschillende belangen en van de wisse
lende resultaten daarvan, lijkt verre van 
het Eindbericht te staan. 

In de tweede plaats neemt het Eindbericht 
een halfslachtige positie in ten opzichte 
van het parlement als medewetgever. 
Enerzijds wordt geconstateerd dat op 
allerlei wijzen de functie van het parlement 
wordt uitgehold en er een machtsverschui
ving plaatsvindt naar de uitvoerende 
macht; anderzijds wijst het tussenbericht 
hetzelfde parlement, samen met belangen-
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groepen en specialisten op departementen, 
aan als schuldigen voor verdergaande 
regelverdichting en roept het op om tegen
krachten te ontwikkelen, dat wil zeggen 
tegenkrachten ten opzichte van het parle
ment. Ook hier blijft het tussenbericht 
steken in constateringen: behoefte tot 
politieke profilering, de aanwezigheid van 
beleidsspecialisten, de invloed van betrok
ken justitiabelen (een mooi woord voor be
langengroepen). 
Nog afgezien van het feit dat die 'betrokken 
justitiabelen' zich terecht tot de Kamer 
wenden (tot wie anders?) wreekt zich ook 
hier het ontbreken van een meer politiek 
oordeel: een Kamermeerderheid die met 
handen en voeten aan een regeerakkoord 
is gebonden, zal andere wegen zoeken en 
vinden om de eigen opvattingen tot gelding 
te brengen. Waar een regeerakkoord be
doeld is als overeenstemming over de 
grote lijnen van het beleid is het in feite 
verworden tot een gedetailleerd contract; 
alles wat niet in het contract is geregeld, 
wordt dan beschouwd als vrije kwestie· 
waar je zelf mag grasduinen. De commissie
Geelhoed, die hier geen oog voor heeft, 
komt dan ook met technische oplossingen: 
meer ervaren wetsjuristen, presenteren 
van wetsalternatieven en meer aandacht 
voor de Raad van State. 
Dit is in wezen een pleidooi voor techno
cratisering van wetgeving, en gericht tégen 
de plaats van het parlement in het wetge
vingsproces. Maar het is bovenal geen 
oplossing voor het werkelijke probleem: 
de uitholling van de functie van het parle
ment door ontwikkelingen in de wetge
vingspraktijk hangt samen met de veran
derde verhouding regering- parlement, 
waarin het dualisme, de enige zelfstandige 
functie van het parlement ter controle en 
correctie van de regering, op de tocht 
wordt gezet. 

Machtsverhoudingen en machtsstrijd 

In het Eindbericht lijkt de analyse dus op te 
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houden bij het probleem van de regelver
dichting als zodanig, met de daarbij beho
rende uitwassen van delegatie, horizon
wetgeving, planningsbureaucratie, circulai
res, het toenemende gebrek aan handha
vingsmogelijkheden en de uitwerking die 
dat allemaal heeft. 
Voor ons begint het dan pas. Immers, de 
tweede regel uit het geciteerde couplet 
van de Internationale luidt niet voor niets: 
'De rijke leeft zelfzuchtig voort'! 
Ook het Eindbericht stipt dit verschijnsel 
aan, wanneer geconstateerd wordt dat de 
verdichting en het ingewikkelder worden 
van regelgeving bewerkstelligt dat 'de 
handigsten of gelukkigsten profiteren, 
terwijl velen voor wie de regeling in het 
bijzonder was bedoeld, buiten haar bereik 
blijven'. Maar het rapport doet daar in feite 
niets mee, het graaft niet dieper, en komt 
daardoor tot 'oplossingen' die niet werkelijk 
een antwoord geven op het probleem. 
Want voor een grote onderneming als de 
Shell is het inhuren van deskundigheid en 
personeel om binnen het web van regeltjes 
de meest profijtelijke route te vinden, een 
investering die zich meermalen terugver
dient. Terwijl het aanvragen van geld voor 
een nieuwe glijbaan voor een speeltuinbe
stuurder slapeloze nachten en hartkloppin
gen betekent. 
Het feit dat dit verschijnsel, deze ongelijk
heid, in het Eindbericht wel wordt gecon
stateerd, maar niet verder wordt toegesne
den in analyses en oplossingen. heeft twee 
belangrijke oorzaken. 
Ten eerste: Het Eindbericht toont geen 
enkele interesse voor de geschiedenis van 
de wetgeving. Wie de ontwikkeling van de 
wetgeving op tal van terreinen in de afge
lopen periode wil analyseren, kan niet 
buiten het maatschappelijk verband waar
binnen wetgeving tot stand is gekomen, 
en de ontwikkeling daarin. Ook dit wordt 
op zich zelf door het Eindbericht aangestipt! 
'De lijst van onderwerpen die in de loop 
der tijd het voorwerp van overheidsbeleid 
zijn geworden weerspiegelt in grote trekken 
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de culturele, maatschappelijke, technische 
en economische ontwikkelingen binnen 
onze hoog ontwikkelde samenleving.' 
Maar, wederom, deze notitie blijft zonder 
uitwerking. Want wat was dan die ontwik
keling, waardoor werd die gemarkeerd, 
met name sinds de Tweede Wereldoorlog? 
Markeringspunten zijn ons inziens in ieder 
geval: 

- de wederopbouw: een krachtige econo
mische ontwikkeling om de puinhopen 
van een verwoestende oorlog te boven 
te komen door sterk sturend staatsoptre
den en een ongekende schaalvergro
ting; 

- de verzorgingsstaat: sociale wetgeving, 
gericht tegen ongecontroleerde en 
sneeuwbalachtige crisisverschijnselen 
zoals in de jaren dertig; 

de democratisering: het verzekeren van 
meer invloed van de mensen op zaken 
die hen rechtstreeks raken: onderwijs, 
huisvesting, bedrijven; 

de nieuwe crisis: het ineenstorten van 
de illusie dat het kapitalisme, omgeven 
door een sturende staat, sociale wetge
ving en democratisering, continuïteit en 
bestaanszekerheid kon garanderen. 

Onze stelling is nu, dat het niet betrekken 
van dergelijke specifieke markeringspunten 
in de maatschappelijke ontwikkeling, die 
hun stempel op wetgeving hebben gedrukt, 
leidt tot technocratische, a-historische op
lossingen. 
Een voorbeeld daarvan vormt het oordeel 
over de arbeidsomstandighedenwet. Wie 
de wet op zich beschouwt, kan licht tot het 
oordeel komen dat de doelstelling 'welzijn', 
naast gezondheid en veiligheid, door zijn 
vaagheid onhanteerbaar is en daarom 
geschrapt moet worden. Wie in het oordeel 
de ontstaansgeschiedenis van deze wet 
betrekt, zal zien dat het daarbij gaat om het 
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vastleggen van, en machtsstrijd om zeg
genschap over de arbeidsomstandigheden 
op een bedrijf. 
Wie beseft dat alleen veiligheid en gezond
heid onvoldoende de verlangens en eisen 
ten aanzien van zeggenschap over arbeids
omstandigheden dekken, zal moeten 
erkennen dat het opnemen van de doel
stelling 'welzijn' in de wet uitdrukking is 
van het afgedwongen besef dat arbeids
omstandigheden méér omvatten dan de 
directe gevolgen voor gezondheid en vei
ligheid. Het schrappen van die doelstelling 
in deze wet wordt tot het schrappen van 
een machtsbasis om zeggenschap over 
arbeidsomstandigheden tot gelding te 
brengen. 
Een heel ander voorbeeld: bij de behande
ling van de Woonlastennota bleek, dat aan 
de verplichting in de huurprijzenwet voor 
verhuurders om huurders een overzicht te 
geven van de in rekening gebrachte servi
cekosten, massaal geen gevolg wordt ge
geven. 
Technisch gesproken leidt dat tot de over
weging om dan die verplichting maar te 
schrappen. Maar die verplichting was en is 
uitdrukking van machtsvorming van huur
ders tegenover verhuurders. De oorzaak 
van het massaal negeren van de wettelijke 
verplichting was met name het ontbreken 
van een strafbepaling, een zgn. sanctie. 
Historische en maatschappelijke overwe
ging leidt dus tot de conclusie, dat juist die 
sanctie alsnog in de wet moet worden op
genomen. 

In wiens belang? 

Kortom, terwijl het Eindbericht in zijn 
beschrijving van het probleem van regel
verdichting veel spijkers met koppen slaat, 
schiet het in een nadere analyse tekort. 
Dat heeft, en nu komen we aan de tweede 
oorzaak, mede te maken met het kader 
waarin de dereguleringsoperatie van meet 
af aan gesteld is. Namelijk, het 'driespo-
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ren beleid' van deze regering, dat tot nu toe 
in feite een tweesporenbeleid is gebleken: 
terugdringen van de collectieve sector (en 
het financieringstekort). en versterking van 
de marktsector. 
Wie de onder het mes genomen wetgeving . 
en wetgevingscampiexen goed beschouwt, 
die moet constateren dat verstikkende 
regelgeving voor gewone burgers- zoals 
de in het Eindbericht genoemde fiscale 
wetgeving en de sociale verzekeringswet
geving (maar ook bijvoorbeeld de onder
wijswetgeving)- hetzij uiterst summier, 
hetzij in algemene termen, hetzij op de 
lange termijn geschoven, behandeld 
wordt. 
Terwijl de voor de marktsector hinderlijke 
wetgeving (milieu, ruimtelijke ordening, 
economische zaken) uitvoerig en gedetail
leerd op de dereguleringspijnbank wordt 
gelegd. 
Onze conclusie ten aanzien van dit alge
mene onderdeel van de dereguleringsope-
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ratie is: wij zijn het in grote lijnen eens met 
de beschrijving van het probleem van 
regelverdichting, met alle aspecten die 
daaraan vastzitten. Wij vinden dat de ont
leding tekort schiet, zowel door het ontbre
ken van een historische analyse als door 
het politieke kader waarin de deregule
ringsoperatie plaats vindt. 
Met andere woorden, een beoordeling van 
de waarde van een wet kan niet alleen 
gebeuren op basis van een technische 
analyse, op doeltreffendheid, doelmatig
heid en efficiency, maar moet in de be
schouwing het krachtenveld betrekken 
waarin een wet tot stand is gekomen en de 
actuele stand van zaken daarin. 
Dit culmineert in onze opvatting dat aan de 
dertien toetsingspunten voor een sober en 
terughoudend wetgevingsbeleid in feite de 
hamvraag ontbreekt: Wie heeft er belang 
bij? 

Marius Ernsting 
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Een toenemend aantal organisaties schaart zich achter het idee, dat alleen drastische 
stappen tot arbeidstijdverkorting (ATV) perspectieven bieden om echt iets te doen aan 
het terugdringen van de werkloosheid. 
Hoewel de plannen die de verschillende organisaties hiervoor op tafel leggen onderlinge 
verschillen tonen - met name wat de vraag betreft, hoe je een werkweek van 25 uur 
bereikt en hoe dat gefinancierd moet worden - moet deze ontwikkeling positief beoor
deeld worden. Daarin ligt de mogelijkheid om in het sociaal-economische krachtenveld 
een brede, offensieve beweging tot stand te brengen die het vooruitzicht biedt, in de 
strijd tegen massa-werkloosheid tastbare resultaten te bereiken. 
Alvorens op dit punt verder in te gaan, wil ik hier stilstaan bij de praktische situatie met 
de arbeidstijdverkorting. 

ATV: EEN KWESTIE VAN 
BREED MAKEN 

Rol Centraal Akkoord 

Alle afspraken die op dat punt gemaakt 
zijn in bedrijven en instellingen, werden 
afgeleid van het Centraal Akkoord dat in 
november 1982 tussen ondernemers en 
vakverenigingen werd overeengekomen. 
Met behulp van dit akkoord hebben de 
ondernemers, daarbij actief gesteund door 
de regering, de grenzen vastgelegd waar
binnen de ATV de afgelopen periode ge
houden werd. Zo heeft het geleid tot af
spraken, die er op neer kwamen dat de 
ATV volledig (en soms meer dan volledig) 
betaald werd door de werkers. Bovendien 
werden er vrijwel geen regelingen over
eengekomen, die leidden tot een herverde
ling van werk. 
Uitzondering op de laatste zijn de AKZO en 
het tabaksbedrijf Philip Morris. Daar werden 
de onderhandelingen vanuit de vakbewe
ging begonnen nadat zeer intensieve dis
cussie met zoveel mogelijk leden had 
plaatsgevonden. Het uiteindelijke resultaat 
van de onderhandelingen was, dat bij 
beide bedrijven in de onderhandelingen 
afspraken konden worden gemaakt, waarin 
vastgesteld werd hoeveel nieuwe arbeids-

plaatsen de ATV zou opleveren. 
Anders verliep de zaak in de groot- en 
kleinmetaal, bij Shell en bij Philips. Daar 
werden de onderhandelingen achter geslo
ten deuren gevoerd en het resultaat was, 
dat hooguit kan worden vastgesteld dat zij 
die nog werken, een aantal dagen meer 
vrij hebben. Van enig effect op het geheel 
van de werkgelegenheid bij deze bedrijfs
takken en ondernemingen is geen sprake. 
In tegendeel, door de gemaakte afspraken 
over de zgn. flexibilisering dreigt ondanks 
de vrije dagen de werkgelegenheid nog 
verder te verminderen. 

Geen verloren jaren 

De vraag rijst of we dan, wat de A TV betreft, 
twee verloren jaren achter de rug hebben. 
Ik vind van niet. 
In elk geval is het een hard feit, dat de 40-
urenweek doorbroken is. Dat kon dus, 
ondanks alle bezweringen van de onderne
mers waarin het tegendeel werd gesteld. 
Maar waardevol zijn vooral de ervaringen 
bij AKZO en Philip Morris, en is het feit dat 
die met name in bedrijfsledengroepen van 
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de vakbeweging steeds nadrukkelijker 
besproken en verwerkt worden. Dit komt 
vooral tot uiting in, op actie gerichte, eisen 
met betrekking tot het arbeidsvoorwaar
denbeleid voor 1985. Voortdurend komen 
er meer voorstellen vanuit de vakbandska
ders om op het gebied van de arbeidstijd
verkorting forse stappen te zetten en deze 
door de ondernemers te laten bekostigen 
-onder meer doordat de prijscompensatie 
volledig wordt uitbetaald. 
Essentieel is en blijft bij de ATV, dat die 
werkgelegenheid oplevert. 
In dat licht is het eigenlijk verbazingwek
kend dat een groot deel van de vakbonds
leidingen de denkbeelden en voorstellen 
van de kaders slechts gedeeltelijk, en soms 
in het geheel niet tot leidraad willen nemen 
in de onderhandelingen over de arbeids
voorwaarden voor 1985. Dat kwam duidelijk 
naar voren op het FNV-congres, waar van 
verschillende kanten de voorstelling werd 
gegeven alsof de snelheid waarmee je via 
ATV naar een werkweek van 32 uur wilt 
komen, afhankelijk zou zijn van de bereid
heid tot inleveren bij de werkers. 
Het compromis dat uit dit debat tussen de 
verschillende vakbondsleidingen kwam 
was, dat in de komende zes jaar naar 32 
uur gegaan moest worden. Inleveren van 
loon zou er niet bij zijn, maar de financiering 
zou gevonden moeten worden in ... het 
inleveren van de prijscompensatie. Alsof 
de prijscompensatie niet betekent dat een 
opgelopen achteruitgang van de koop
kracht van het loon, veroorzaakt door de 
inflatie, alsnog min of meer wordt inge
haald. Min of meer, want de prijsstijgingen 
die de overheid op haar geweten heeft via 
belasting- en accijnsverhogingen vielen 
steeds al buiten de compensatie. 
Het is met name de vroegere Shell-directeur 
Wagner geweest die met een naar hem 
genoemde commissie stelde, dat bestrij
ding van werkloosheid moest komen uit 
een sterkere winstpositie van de onderne
mingen; wie dus korter werk wilde, had 
zelf te betalen. Gezien het FNV-congres 
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nogal een hardnekkig virus, die Wagner-fi
losofie. Want hoewel de meeste vakbonds
bestuurders het niet (meer) zo hardop 
durven zeggen, de redenering dat herstel 
en vernieuwing van de industrie de abso
lute voorrang heeft lijkt het meermalen te 
winnen van het vasthouden aan de in de 
CAO vastgelegde rechten en het ontwikke
len van een strategie, die leidt tot drastische 
stappen op het gebied van arbeidstijdver
korting. 

Tijd voor brede actie 

De tijd rijpt voor een radicaler arbeidsvoor
waardenbeleid. Niet alleen omdat er in ons 
land een explosieve groei van onderne
mingswinsten is, maar vooral ook omdat 
de mogelijkheden zich aandienen om een 
brede maatschappelijke beweging te ont
wikkelen voor drastische stappen op het 
punt van ATV. 
Er zijn de laatste tijd, met name vanuit 
progressieve partijen, een aantal plannen 
gelanceerd om te komen tot een 25-urige 
werkweek. Die plannen hebben in elk geval 
gemeen, dat ze via drastische arbeidstijd
verkorting het bestaande werk willen her
verdelen. 
Er zijn ook belangrijke verschillen. De plan
nen die uit de PvdA afkomstig zijn (Van 
Dam, maar vooral Van Kemenade) gaan 
uit van een soort geleide loonpolitiek. Dat 
zou betekenen, dat de vakbeweging voor 
een reeks van jaren op een aantal wezenlijke 
punten buiten spel gezet zou worden. 
Wie dat propageert, heeft zijn lessen uit de 
geschiedenis wel heel slecht geleerd. Want 
werkelijke vooruitgang door het uitschake
len van democratische massa-organisaties 
als de vakbonden is ondenkbaar. 
Zulke plannen bieden dan misschien wel 
een vooruitzicht op een betaalde baan 
voor diegenen die nu buiten het arbeids
proces staan of daar in de toekomst buiten 
dreigen te komen, dat 'betaalde' betekent 
in dit geval een salaris of loon op minimum-
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niveau. Dàt zijn vooruitzichten die je ge
voeglijk tegen elkaar kunt wegstrepen. 
Het ontwikkelen van een soort 'Marshall
plan voor ATV', zoals sommigen de hier 
genoemde voornemens wel noemen, lijkt 
voor de werkers een weinig zinnige bezig
heid. Werkelijk zinnig is, om vanuit het 
idee 'zo snel mogelijk naar 25 uur' op 
allerlei niveau's een brede, maatschappe
lijke beweging op te zetten van allen die 
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dat willen realiseren. Daarbij kunnen de 
verschillende invalshoeken, zoals die van 
jongeren, vrouwen, thans werkenden een 
gelijkwaardige rol spelen. 
De CPN lijkt mij hier, met haar congresbe
sluit en haar politieke program over ATV, 
een intiatiefnemer bij uitstek te kunnen 
zijn. 

Jan Berghuis 



Politiek en Cultuur 329 

"Ik ben zeer aardsch, 
ik ben U zeer verwant" 

H. Marsman, "De blauwe tocht" 

Niemand die voldoende belangstelling heeft voor het wel en wee van de CPN kan zijn 
ogen sluiten voor het feit, dat de plaats van die partij in discussies die haar raken nogal 
veranderd is. Voorheen ging het daarbij over haar gelijk of haar ongelijk; men was vóór 
haar standpunt, een beetje voor, of tegen. Bestaansrecht en bestaansredenen waren 
geen grote discussiepunten. Ze was er nu eenmaal, door de een met tevreden, door de 
ander met lede ogen bezien. 
Op dit ogenblik is het anders. De CPN heeft wel degelijk op een aantal terreinen markante 
standpunten en een eigen wijze van optreden, maar doorgaans vormen die thans niet 
het centrale punt als zij ter sprake komt. Dat is eerder haar bestaansrecht zelf. 

Enige redenen voor het 
bestaan van de CPN 

De vragen over dat bestaansrecht worden 
ook niet hoofdzakelijk van buitenaf aange
dragen, ze zijn in belangrijke mate afkom
stig vanuit de partij zelf. Op de ene vleugel 
wordt met meer of minder duidelijkheid de 
stelling ingenomen, dat een communisti
sche partij niet zelfstandig zou moeten 
voortbestaan naast andere linkse partijen 
met een beperkt kiezerscorps; het zou er 
allereerst om gaan, een gezamenlijk radi
caal tegenwicht te vormen tegen een veel 
grotere, voortdurend naar rechts neigende 
sociaal-democratie. 
Op de andere vleugel wordt, vaak zeer 
luidruchtig, geponeerd dat de CPN in haar 
streven om haar inzichten en opstelling in 
overeenstemming te brengen met de 
verhoudingen van deze tijd, haar commu
r1rst10;che karakter heeft opgegeven en een 
reformistische partij is geworden die dus 
naast de PvdA geen bestaansrecht heeft. 
Dat de vraag van binnenuit gesteld wordt, 

wil op zi~hzelf niet zeggen dat dan ook de 
vraagstelling alléén van binnenuit komt. 
De publicitaire begeleiding, vooral in orga
nen die het communisme nooit een warm 
hart hebben toegedragen, toont een actieve 
belangstelling van anti-communisten. Er 
worden nogal wat vuurtjes aangeblazen. 
Maar wie, die het (politieke) leven kent, zal 
zich daarover verbazen? Dat kan men 
hoogstens over een gedrag van sommigen 
die doen of zulke tegenstanders niet be

staan. 
Overigens is dit beeld van aan twee kanten 
afhakende leden en een zich verlustigende 
tegenstander ook niet compleet. Nog in 
een ander opzicht is de discussie veran
derd: de vroegere voor- en tegenstanders 
van CPN-standpunten zijn niet dezelfde als 
de huidige voor- en tegenstanders van 
haar voortbestaan. Vind je thans twijfels 
en zelfs ontkenning van haar bestaansrecht 
bij CPN-leden, omgekeerd kan men onder 
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niet-communisten nogal wat mensen 
vinden die het diep zouden betreuren, als 
er geen CPN meer zou zijn. 
Zij zijn van mening dat de CPN voor een 
aantal belangrijke zaken heeft gestaan en 
in wezen nog staat, en dat die communisti
sche standpunten mede een maatstaf 
vormen voor het eigen optreden, een 
factor van gewicht ook voor de plaatsbe
paling in hun eigen, niet-communistische 
gelederen. Zij 'hebben wat aan de CPN', 
zowel in sociale, internationale en demo
cratische kwesties, als bijvoorbeeld bij 
kunst- of onderwijspolitiek. 
De ervaring van veel communisten in dit 
opzicht wijst er op, dat de discussie over 
het bestaansrecht van de CPN allesbehalve 
alleen maar een intern vraagstuk betreft. 

Twijfelen is geen zonde, verre van dat. 
Je mag je daarbij ook best beroepen op 
wat Karl Marx eens, spelenderwijs, op een 
vragenlijstje als zijn lievelingsspreuk ver
meldde: 'Je moet aan alles twijfelen'- al 
lijkt dat de enige wijsheid, die sommigen 
nog bij Marx weten weg te halen. Marxis
me, of .deelhebben aan de actieve arbei
dersbeweging, is niet alleen of in de eerste 
plaats zucht tot twijfelen. Het is oprecht 
zoeken naar een weg, maar vervolgens 
ook het inslaan van die weg en niet het 
staanblijven bij iedere boom met de vraag 
of men niet liever zou omkeren. 'JA'-zeggen 
tegenover het bestaansrecht van de CPN 
moet ook 'JA'-doen als vervolg hebben. 
De zaak moet niet iedere week opnieuw 
aan de orde komen. 
Niet dat wat vandaag een juist en bevesti
gend antwoord lijkt, dat tot in der eeuwig
heid zou moeten blijven. Een communisti
sche partij bestaat niet omdat mensen 
gisteren vonden dat ze bestaan moest, of 
omdat het vandaag je politieke huis is. 
Niet dus omdat een aantal personen het zo 
graag wil, maar omdat beoordeling van de 
feitelijke maatschappelijke verhoudingen 
en problemen, alsmede de opstelling van 
andere politieke groepen, mensen tot de 
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conclusie brengt dat er aan een commu
nistische partij met eigen beginselen, eigen 
program en eigen handelwijze behoefte be
staat. 
Heeft dus de CPN een typische functie die 
anderen niet vervullen, waardoor haar be
staan gewettigd is? En waaruit bestaat 
die? 

Ideaal en realiteit 

Hoewel veel dingen te ingewikkeld zijn 
voor een trefwoord en er bovendien tal 
van mensen zijn die geneigd zijn alles zo 
ingewikkeld mogelijk te maken, is het 
algemeen menselijk gebruik om ontwikke
lingen, situaties of (maatschappelijke) 
organismes met een enkel woord aan te 
duiden. 
Zo is de CPN vanouds aangeduid als een 
klasse-partij, een partij dus die haar basis 
vindt of moet vinden in de arbeidersklasse. 
Ook al vanouds heet ze een beginselpartij, 
omdat ze steeds gezocht heeft naar een 
handelwijze die leidde tot een socialistische, 
zelfs een communistische samenleving. 
Doelstelling, handelwijze en de maat
schappij-opvatting waaruit die voortvloeien 
worden dan eenvoudigweg als het beginsel 
aangeduid. In mindere of meerdere mate 
werd daaraan eertijds ook een dialectisch
materialistische levensbeschouwing ver
bonden. 
De laatste tijd is, met het oog op de veel
soortigheid van individuele en groeps-op
vattingen binnen de partij. de nadruk ge
legd op de programmatische overeenkomst 
als bindend element; het woord 'program
partij' is _nogal eens gevallen. Dat heeft 
weer reacties opgeroepen; de meest typi
sche programpartij in Nederland is D'66 en 
communisten zien hun organisatie daar 
niet graag mee op één lijn gesteld. Het 
gevolg was dat in sommige publikaties 
vooral het ideaal weer veel nadruk is gaan 
krijgen: de maatschappijvorm, waarin de 
onderdrukkingsmechanismen die de 
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grootst mogelijke ontplooiing van de mens 
belemmeren, opgeheven zijn of worden. 
Met de maatstaf van dat ideaal wordt dan 
ook het communistisch handelen van nu 
gemeten. 
Nu kunnen in bepaalde omstandigheden 
woorden als klasse-partij, beginselpartij, of 
programpartij strijdposities verhelderen, 
erg zinvol lijkt het niet om daar op deze 
plek keuzes uit te doen. 
In feite gaat het meestentijds om het een 
èn het ander. Klassebewustzijn, beginsel
vastheid en idealisme functioneren door
gaans door elkaar heen, ook in dezelfde 
personen. In de loop der tijd hebben talloze 
mensen voor de zaak van het communisme 
grote offers gebracht, niet weinigen die 
van hun leven, en het zou op grafschennis 
gaan lijken als men met terugwerkende 
kracht die imponerende en inspirerende 
menselijkheid en heldhaftigheid onder de 
microscoop gaat leggen: was het nu dit of 
was het eigenlijk dat? 

Toch moet men, als men de vraag van het 
bestaansrecht der CPN stelt, met een zekere 
nuchterheid kijken naar de verschillende 
benaderingswijzen, en naar de rol die men 
daaraan toekent als kenmerkend voor de 
CPN. 
Daar is bijvoorbeeld de vraag, of dat be
staansrecht allereerst, zoals soms dus 
gebeurt, afgeleid moet worden van het 
ideaal en van een met dat ideaal overeen
stemmend gedrag. Of moet, met inachtne
ming van het idealisme dat mensen kan 
bezielen en dat ook de organisatie als 
geheel allesbehalve vreemd is, de nadruk 
toch komen te liggen op de werking van 
maatschappelijke krachten, de functie van 
de mensen daarin en de keuzes die zij 
doen? Op het meer aardse dus? Ook als 
die keus niet absoluut is kan zij toch in 
sterke mate bepalend zijn voor het per
spectief dat men ziet. Om de hoek van het 
ideaal ligt de ontgoocheling, om die van 
de vooral maatschappelijke inschatting 
niet meer dan de terugslag. Het ideaal ligt 
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dichter bij het geloven, de meer 'aardse' 
benadering dichter bij het weten. 
Vaak gaat het daarbij om nuances; maar 
als het om zijn of niet zijn, om een be
staansrecht gaat, kunnen die van niet 
gering belang worden, o.a. bij de vraag: 
wat is het draagvlak van een communisti
sche partij, van wie moet zij het hebben en 
wie moeten het vooral van haar hebben? 

De voedingsbodem 

Communistische en socialistische partijen 
-maar het gaat hier in het bijzonder over 
communistische- zijn ontstaan als arbei
derspartijen- of, misschien beter uitge
drukt, ze bestaan doordat er een arbeiders
klasse bestaat. 
Het zijn nooit alléén maar partijen van 
arbeiders geweest. De grondleggers waren 
intellectuelen en intellectuelen hebben ook 
altijd, onvermijdelijk, een belangrijke rol 
gespeeld bij de ontwikkeling van hun 
denkbeelden. In grote delen van de wereld 
zijn communistische partijen tevens partij
en van kleine boeren, van 'zelfstandigen' 
en vormen ze de kern van brede nationale 
bewegingen en van anti-koloniale strijd. 
Maar of het om arbeiders gaat, om ge
kleurde massa's, om aan willekeur bloot
gestelde kleine bezitters- altijd steunt de 
communistische partij, als het om het 
wezen van haar aanhang gaat, op onder
drukte en uitgebuite groepen. Zij vormen 
haar geboortegrond en haar voedingsbo
dem. Het zijn hun, zeer direct met het 
bestaan samenhangende eisen en verlan
gens die tot het ontstaan van een commu
nistische partij hebben geleid en die steeds 
weer voorop dienen te staan bij het optre
den van zo'n partij. 
Maar z1j heeft n1et alleen de plicht, in de 
eerste plaats hun d1recte behoeften te 
verdedigen. Zij heeft met betrekking tot 
deze groepen nog een andere functie: hun 
politieke vorming, of, als men wil, hun 
politieke opvoeding en opleiding. 
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Voor de grote massa der niet-bezitters 
biedt de wereld waarin zij leven een cha
otisch en bedrukkend beeld. Dat was hon
derd jaar geleden zo en, al zijn de ver
schijnselen veranderd, daarin is geen we
zenlijke verandering gekomen. 
Je zult de school maar verlaten en met wat 
je geleerd hebt de wereld van de jaren '80 
instappen. Werk"? 
Het is er niet of nauwelijks, voor sommigen 
misschien wel nooit, voor vele anderen 
tegen een beloning die arbeiden nauwelijks 
de moeite waard maakt. 
Rijkdom? Het is een ver begrip waarvan je 
weet of vermoedt dat sommigen zich die 
toe-eigenen op jouw kosten, dat er grote 
hoeveelheden van verspild worden verweg 
van jouw tafel en bed- maar die lieden 
zijn van een andere wereld, onhelder en 
ongrijpbaar, ook als ze inderdaad profiteren 
van jouw inspanningen. Wie is mijnheer 
Shell of mijnheer Philips, die over miljarden 
guldens beschikt- en hoe gaat dat be
schikken dan wel? 
Je weet, al dan niet duidelijk, dat je op de 
rand van een vulkaan leeft. Atoombom
men; ~aketten, kruis- of andere; kerncen
trales; vergiftigde grond en lucht. 
Je beseft, ook al weer duidelijk of minder 
duidelijk, dat de ene hand, die van de 
atoomstraaljagers, de andere, die van de 
rijkdom, ijverig wast. Maar wie is mijnheer 
NAVO eigenlijk? 
En wie is trouwens mijnheer Staat, ook 
wel aangeduid als 'de gemeenschap' (wat 
aanzienlijk lieflijker klinkt), die bepaalt wat 
je uitkering is en wat je allemaal niet mag 
als je die ontvangt, die geen huis voor je 
heeft, die de chips van Philips subsidieert 
en de commissarissen van de RSV? Kort
om, wie en wat is de macht die zonder je 
over je gaat, daar op die rand van die vul
kaan? 

De eerste, spontane reactie van mensen 
die zich van deze machtsuitoefening be
wust worden is een anarchistische. De 
macht is duizendpotig en duizendvuistig, 
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alom tegenwoordig en alom drukkend
weg dus met alles wat naar die macht 
riekt! Deze op louter afkeer gebaseerde 
machtsopvatting keert zich tegen alles wat 
van die macht zichtbaar is: de politie, het 
koningshuis, de burgemeester, het parle
ment en de politieke partijen, de ambtenaar 
van sociale zaken. De macht- dat wordt 
gelijkgesteld met datgene wat het meest 
zichtbaaris-in het geheel van krachten 
die je vrijheid en zelfstandigheid beknot
ten. 
Maar zulk anarchisme is een deprimerend 
geloof. Na elke burgemeester komt weer 
een andere en moeten er weer nieuwe 
schimpende naam-rijmwoorden bedacht 
worden. De politie blijft en de rechter ook. 
Pogingen om te komen tot eigen, autonome 
leefgemeenschappen stuiten op structuren 
die veel taaier en veel dieper geworteld 
blijken dan men droomde. De frustratie 
groeit, ze leidt tot passiviteit en dode ide
alen- of tot wanhoopsdaden. 

Systeem en macht 

Het is een van de typische functies van de 
communistische partij om aan te tonen, 
dat er in de waanzin systeem zit. De arbei
der, de gekleurde, de onderliggende groe
pering in het algemeen is dat niet door 
een gril van de natuur of van het lot, het 
gaat om in de maatschappij gegroeide en 
bewust in stand gehouden posities. De 
rijken zijn geen bezitters door goddelijke 
bestiering of op grond van unieke mense
lijke eigenscha pen, ze zijn rijk met behulp 
van dezelfde maatschappijstructuur. En de 
staat op~reert in die structuur niet als een 
neutrale scheidsrechter, ze vormt een 
weerspiegeling van de in de maatschappij 
bestaande machtsverhoudingen en haar 
objectieve streven is om die in stand te 
houden- ook al kan dat streven in toene
mende mate in strijd komen met de wensen 
en belangen van groepen, die het staats
apparaat helpen vormen. 
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Gezicht van en betrekkingen binnen de 
maatschappij zijn in vele opzichten onher
kenbaar veranderd sedert de arbeidersbe
weging haar eerste stappen zette. In be
langrijke delen van de wereld zijn de sociale 
en economische machtsverhoudingen 
veranderd. Maar daar waar wij leven zijn 
de grondstructuren dezelfde gebleven. 
Nog altijd zijn de economische machtsver
houdingen beslissend voor de hoofdlijnen 
van het politieke gebeuren. 
De functie van een communistische partij 
die ik noemde, de vormende en opvoeden
de, is om aan de mensen voor wier belan
gen zij voortdurend moet opkomen, deze 
machtsstructuur duidelijk te maken en de 
reële kracht daarvan aan te tonen. Dat wil 
zeggen, dat zij de macht ontluisteren moet, 
dat zij die van haar sluiers moet ontdoen 
en aantonen hoe ze er uit ziet: niet godde
lijk, maar platvloers. Het is niet de verbeel
ding, maar het geld dat aan de macht is. 
Daarbij gaat het niet alleen om die ontluis
tering zelf,maar ook om de verderliggende 
conclusies. Als de macht, economisch en 
politiek, een bepaalde structuur van de 
maatschappij is en geen gegeven vooraf, 
dan is die macht ook te wijzigen. Dan is de 
structuur veranderbaar, door het ingrijpen 
daarin. En waar zou dat ingrijpen vandaan 
moeten komen? Dat kan, als het er op aan 
komt, alleen gedragen worden door hen 
die bij de verandering het grootste belang 
hebben: de mensen in loondienst, in een 
afhankelijke positie, de onderdrukten. 
Dat is waar het in de socialistische bewe
ging allemaal om gaat. En haar groei, hoe 
uiteenlopend ook, is de weerspiegeling 
van dat inzicht. 
De communistische partij is dus een orga
nisatie die vóór alles gericht is op machts
vorming. Zij verdedigt de belangen der 
niet-bezitters en zoekt naar de wegen om 
daarvoor tot zo groot mogelijke inspannin
gen van zoveel mogelijk mensen te ko
men. 
Dus, om die belangen door macht te be
hartigen. 
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Zij verbindt die belangenstrijd met het 
verspreiden van inzicht in de maatschappij
opbouw en in de noodzaak van, daarop 
gerichte, politieke strijd. Ook dat is een 
kwestie van machtsvorming. 
Communisten schuwen het begrip 'macht' 
niet. Macht wordt alom uitgeoefend over 
het gros van de mensen en zonder het 
vormen van tegenmacht is dat niet te ver
anderen. 

Geen 'werk' 

Deze uitgangspunten van de communisti
sche partij bieden als zodanig geen simpele 
oplossingen voor de vaak moeilijke, zware 
en ingewikkelde strijdvragen die zich aan
dienen; ze zijn ook geen toverformule 
waarmee gemakzuchtigen eens even de 
zaakjes kunnen oplossen. Dat verandert 
echter niets aan hun betekenis als uit
gangspunten. Op grond van deze basis
opvattingen is niet alleen duidelijk dat een 
communistische partijeenheids-of coalitie
politiek moet voeren, een consequentie is 
bijvoorbeeld ook dat nationale gevoelens 
en overwegingen niet fundamenteel strijdig 
zijn met een internationalistische gezind
heid. 
Zo zijn er nog wel wat meer directe con
clusies te trekken uit deze basis-overwe
gingen voor het bestaan van een commu
nistische partij; ik wil me beperken tot een 
tweetal. 
Maakt de redenering dat een partij als de 
onze er is voor belangenbehartiging en 
politieke vorming van de niet-bezitters, en 
dat die activiteiten gericht zijn op politieke 
machtsvorming en maatschappij-verande
ring, van zo'n partij een soort kerk? Met 
andere woorden, betreft het hier geloofs
artikelen? 
In het recente verleden is, ook door com
munisten, wel eens gesuggereerd dat de 
CPN die voor hun (actieve) tijd bestond, 
min of meer zo'n kerkgenootschap geweest 
zou zijn. 
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Dat verwijt is overigens niet nieuw, het is 
communistische partijen in de loop der 
jaren nogal eens toegevoegd- meestal 
door streng kerkelijke anti-communisten. 
De partij een kerk, het Communistisch 
Manifest het Evangelie, Marx de Vader, 
Lenin de Zoon en dat soort parallellen. 
De communisten hebben die vergelijking 
altijd, al naar hun natuur opgewonden of 
grinnikend, van de hand gewezen. Een 
bepaald inzicht in de maatschappij, alsme
de de aanwezigheid van mensen die dat 
verstrekkend en diepgaand hebben gefor
muleerd, kan leiden tot dogmatisme en 
heeft dat bij communisten ook gedaan. 
Maar zoals het woord dogma bestond 
voordat er christenen waren, zo kan dog
matisme voorkomen bij groepen mensen 
zonder dat men daar meteen een hele kerk 
tegenaan hoeft te plakken. 
Communisten hebben als zodanig, dus los 
van hun persoonlijke drijfveren, geen ge
loof maar een maatschappijvisie, die richt
lijn is voor hun optreden. Hun partij wortelt 
in wat mensen meemaken aan onrecht, 
ongelijkheid en beroving. Hun antwoord 
daarop is geen prediking en geen ver ver
wijderde ideale samenleving, maar harde, 
hardnekkige strijd in het heden. Commu
nisme is geen kerk, maar antwoord op het 
kapitalisme, even reëel en even menselijk 
als dat. 
Voor velen zal wat hier staat de bekende 
trap tegen de al even bekende open deur 
zijn. Toch lijkt het niet geheel overbodig 
deze opmerkingen te maken. Er zijn hier 
en daar communisten die, benard door 
tegenslagen en desillusies, als het ware 
naar voren vluchten en zich vast klampen 
aan een ver, mooi ideaal. Daar zal niemand 
een ander zwaar over vallen. Maar het 
aangrijpen van dat ideaal mag nooit werk
richting worden en zal nooit in de plaats 
mogen komen van de harde, aardse strijd 
die te voeren is- zowel om het ideaal een 
stapje dichterbij te brengen als om nu, 
vandaag te voldoen aan de eisen die de 
maatschappelijke strijdposities stellen. 
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Nu nog een tweede punt in dit verband. 
In dit artikel wordt er de nadruk op gelegd 
dat een communistische partij streeft naar, 
wat men zou kunnen noemen een collec
tieve bewustwording van grote groepen 
mensen, en dat zij van het standpunt uitgaat 
dat zowel verdediging van directe belangen 
als het bevechten van sociale en politieke 
overwinningen een zaak is van massa's, 
van grote groepen mensen in een verge
lijkbare positie van onderdrukking. Het is 
deze collectieve strijd, die de voorwaarde 
biedt voor collectieve resultaten. 
Ook persoonlijke strijd kan leiden tot resul
taten voor velen. Maar dan is die strijd van 
bijzonder dappere, onbuigzame of helder
ziende mensen altijd verbonden met die 
van anderen. Ze is van dien aard, dat an
deren er mee te maken hebben en haar als 
het ware dragen. 
Het collectieve resultaat raakt ook het 
individu. Het voeren van strijd samen met 
anderen versterkt mensen, verhoogt hun 
waardigheid en eigenwaarde. Het is er op 
gericht dat mensen zich beter kunnen 
ontplooien. De bevrijding van velen kan 
geen andere uitdrukking vinden dan de 
grotere vrijheid van de enkeling. 
Deze constateringen zijn zo algemeen, dat 
ze als het ware vragen om tegenwerpin
gen. 
De ervaring heeft geleerd dat de bevrijding 
van de gemeenschap van kapitalistische 
onderdrukking niet vanzelfsprekend tot 
individueel politieke (of artistieke) vrijheid 
leidt. Er kunnen zich andere onderdrukken
de krachten ontwikkelen dan alleen die van 
het kapitalisme. 
Die ervaring echter laat de doelstelling 
onverlet. die door de collectieve vrijheids
strijd niet alleen de collectieve bevrijding, 
maar ook de individuele vrijheid wil berei
ken. De dwingende voorwaarde echter is 
en blijft die van de inspanning van grote 
groepen, het gezamenlijke optreden. En 
dat blijft betekenen, dat individuen die de 
maatschappelijke bevrijding willen, hun 
plaats dienen te zoeken binnen het collec-
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tief, dat zij hun strijdwijze en optreden 
mede laten bepalen door de eisen die een 
grotere strijdgemeenschap stelt. Dat wil 
dan kortweg zeggen dat als, op grond van 
slechte ervaringen, 'disciplinering' verwor
pen wordt, zelf-discipline een des te grotere 
rol moet spelen. Het bewustzijn moet 
wakker gemaakt of gehouden worden dat 
de doelstelling, bevrijding van de mens, 
slechts bereikt kan worden door de bevrij

ding van de mensen. 

Is een communistische partij nu nodig? 
Het antwoord is, zoals gezegd, ja. 
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Een partij die, verbonden met de mensen 
die in meerdere of mindere mate in onvrij
heid leven, hun belangen verdedigt en er 
naar streeft hun politieke aspiraties gestalte 

te geven, moet er zijn. 

Marcus Bakker 
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De laatste tijd verschijnen er in de kranten 
regelmatig advertenties van de Stichting 
Ideële Reclame (SIRE), geïllustreerd met 
een veiligheidsspeld, afwaskwast of knij
per, waarin staat: 'Over de verdeling van 
arbeid buitenshuis zijn we 't wel eens. 
Man en vrouw hebben dezelfde rechten. 
Want ze hebben recht op gelijke kansen. 
Da's trouwens bij de wet geregeld. Maar 
hoe zit 't thuis? Huishouden is immers 
ook arbeid. En dus is 't logisch om ook dàt 
werk eerlijk te verdelen. SAMEN UIT, 
SAMEN THUIS.' 
Herverdeling van de arbeid binnenshuis is 
niet alleen logisch, het is ook noodzakelijk 
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om vrouwen dezelfde kansen op arbeid 
buitenshuis te geven en om ervoor te 
zorgen dat ze niet wordt opgezadeld met 
een dubbele dagtaak. 
Ondanks het naar mijn smaak wat al te 
populaire taalgebruik vind ik deze adver
tentie een aardig initiatief, want in de 
huidige discussie over arbeidstijdverkor
ting en herverdeling van de arbeid wordt 
nogal eens uit het oog verloren dat onbe
taalde arbeid, zoals huishoudelijk werk en 
vrijwilligerswerk, ook volwaardige arbeid 
is, die herverdeeld moet worden. De vraag 
is of er nog meer gedaan kan worden dan 
via zo'n advertentie hiertoe op te roepen. 

SAMEN UIT, 
SAMEN THUIS 

Je kunt niet zeggen dat de maatschappij 
hard meewerkt om ervoor te zorgen dat 
ook mannen een deel van het huishoudelijk 
werk op zich nemen, hoewel op scholen 
ook jongens tegenwoordig kookles krijgen. 
Maar als je eens een blik op de reclame 
werpt, word je helemaal moedeloos. Toe
gegeven, er zijn enkele reclamespots die 
de man in een iets andere rol laten zien 
dan gebruikelijk is, zoals de vader die een 
macaronimaaltijd op tafel zal zetten, voelt 
dat er iets mist en dan gelukkig door z'n 
vrouw gered wordt die hem een zakje in 
handen duwt waar hij snel een lekker sausje 
van kan maken. Maar overheersend blijven 
de zorgende moeders die hun echtgenoten 
de goede margarine geven, opdat hij jong 
blijft, die truitjes in tweeën knippen om 
erachter te komen wat het goede wasmid
del is, die bevend van geluk een nieuwe 
keuken binnengeleid worden en die jaloers 
opmerken dat de was van de buurvrouw 
witter is dan die van hun. Het is ongelooflijk 

dat er niet wat talent in de reclamewereld 
aanwezig is die wasmiddelen op een ande
re manier aan de man/vrouw kan brengen 
dan op deze stompzinnige wijze. 
Huishoudelijk werk is zwaar, het is eentonig, 
er moet dagelijks afgewassen worden, 
gekookt, de bedden opgemaakt, bood
schappen gedaan etc. etc. Het vereist veel 
organisatietalent en planningsvermogen. 
Er worden eisen aan de huisvrouw gesteld, 
de witte was mag niet vergelen, er mag 
geen stofje te zien zijn in de huiskamer, het 
voedsel moet gevarieerd en verantwoord 
zijn etc. etc. 
De huisvrouw moet niet alleen voor de 
lichamelijke verzorging van haar huisgeno
ten zorgen, maar ook de emotionele op
vang op zich nemen. Bij moeder kun je 
uithuilen, kun je je beklagen over je colle
ga's, moeder plakt wel pleisters op de 
wonden. Het is niet voor niets dat huis
vrouwen vaak vage klachten hebben als 
rugpijn, hoofdpijn, maagklachten en dat ze 
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overspannen raken, valium moeten ge
bruiken. Want wie vangt moeder op als ze 
het moeilijk heeft? 
Huishoudelijk werk is belangrijk werk, 
mensen moeten verzorgd worden, maar 
het is niet eerlijk alles aan de vrouwen 
over te laten. Aan de andere kant zal blijken 
dat het leren zorgen voor anderen een 
hele verrijking van je leven kan zijn. Voor 
veel mannen blijkt de zorg voor kinderen 
een extra dimensie aan hun leven toe te 
voegen. Een bijkomstig effect van dit 'va
deren' van mannen is dat de kinderen het 
vanzelfsprekend vinden dat het zorgen 
voor anderen geen typisch vrouwelijke 
taak is, maar iets wat ieder mens kan en 
moet doen. 

Het huishoudelijke arbeid-debat 

In de jaren zeventig waren er, vooral in 
Engeland, verwoede discussies over de 
functie van huishoudelijke arbeid voor de 
kapitalistische economie en hoe dit in te 
passen in de marxistische theorie. De 
hoop bestond ook dat een goede theorie 
hierover een verbinding tot stand zou 
brengen tussen het marxisme en feminis
me. De discussie vond plaats op een zeer 
theoretisch niveau en is op een bepaald 
moment vastgelopen, omdat niet verklaard 
kon worden waarom het juist vrouwen 
waren die steeds moesten opdraaien voor 
het huishoudelijk werk. Een aantal inzichten 
heeft het wel opgeleverd; het debat heeft 
duidelijk laten zien hoe belangrijk huishou
delijke arbeid is voor de economie en dat 
het onterecht is als huisvrouwen zeggen 
dat ze 'niets doen', want het werk dat ze 
doen is onmisbaar. In tijden van economi
sche teruggang zal de grootste klap opge
vangen worden door de huisvrouwen, die 
goedkoper gaan koken, die kleren eerst 
repareren alvorens op het kopen van nieu
we over te gaan. 
Een andere discussie die gevoerd is, is die 
over huishoudloon. De voorstandsters 
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hiervan gebruikten als argument dat zo'n 
loon een manier is om zichtbaar te maken 
dat huishoudelijk werk wel degelijk arbeid 
is. Tevens zou het economische zelfstan
digheid voor vrouwen tot gevolg hebben 
en het huishoudelijk werk opwaarderen, 
omdat het dan 'echt' werk, want betaald 
zou zijn. De argumenten van de tegen
standsters waren dat het de arbeidsdeling 
tussen de seksen niet opheft, maar ver
sterkt, omdat huisvrouwen dan helemaal 
niets meer te klagen hebben. Ook betekent 
het geen opheffing van de geïsoleerde 
positie van huisvrouwen. Omdat de argu
menten tegen zwaarder wegen dan de 
argumenten voor wordt er op het moment 
nauwelijks meer gepraat over huishoud
loon. 

Vermaatschappelijking 

Een oplossing voor het probleem dat het 
altijd vrouwen zijn die het huishouden 
doen en het feit dat dit hen weerhoudt 
betaalde arbeid te zoeken en te vinden, is 
het collectiveren of de vermaatschappelij
king van'de verzorgende taken. 1 Dit zijn 
geen ideeën van de laatste tijd, maar iets 
waar al langer dan honderd jaar over na
gedacht wordt. August Be bel pleitte al 
voor zg. groothuishoudens met centrale 
keukens en instituten voor kinderopvoeding 
voor vele gezinnen tegelijk. Deze ideeën 
sloegen bij de SOAP erg aan en in de 'Pro
letarische Vrouw', het blad voor vrouwen 
in de SOAP, werd regelmatig gepleit voor 
crèches, volkskeukens en wasinrichtingen. 
Deze hebben ook bestaan; in 1918 werd 
bijvoorbeeld de Amsterdamse gemeente
lijke wasinrichting in gebruik genomen. 
Toen de gemeente op een gegeven mo
ment geen geld meer toe wilde leggen 
werd dit te duur en ook het washuis dat in 
1925 in Amsterdam kwam was te duur 
voor de werklozen. Het bleek dat gemeen
schappelijke inrichtingen als volkskeukens 
en washuizen pas echt aantrekkelijk waren 
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en functioneerden als ze dicht bij huis 
waren, goedkoop en als de kwaliteit van 
het geleverde voldoende was. 
Eén vorm van het vermaatschappelijken 
van huishoudelijke taken is wel blijvend 
gebleven: de kinderopvang. Hier is een 
enorme behoefte naar en het blijkt dat er 
nog lang geen voldoende betaalbare kin
deropvang is. Dat dit te wijten is aan onwil 
van de overheid en het bedrijfsleven is te 
zien aan het feit dat er in de jaren zestig, 
met z'n enorme vraag naar arbeidskrach
ten, plotseling wel voldoende crèches (met 
name bedrijfscrèches) konden zijn. 

Andere woonvormen 

Een andere manier om huishoudelijk werk 
te collectiveren is om niet meer als geïso
leerd gezin in een eengezinswoning te 
gaan zitten, maar om met meerdere men
sen te gaan wonen, zodat er gemeen
schappelijk gegeten kan worden, het huis
houdelijk werk bij toerbeurt door de groeps
leden gedaan kan worden en de zorg voor 
de kinçJeren ook iedereen aangaat. Een 
voorwaarde hiervoor is dat er strenge 
afspraken gemaakt worden waar iedereen 
zich ook aan houdt. Maar zelfs dat hoeft 
nog niet te garanderen dat vrouwen zich 
niet meer zo verantwoordelijk voelen voor 
het reilen en zeilen en voor het welzijn van 
de kinderen en volwassenen. Het is voor 
mannen moeilijk die verantwoordelijkheid 
aan te leren, maar voor vrouwen is het 
moeilijk een stukje los te laten en zich 
nergens mee te bemoeien als er iets niet 
goed gaat, terwijl ze weten dat zij het zaakje 
zo voor elkaar zouden hebben. 

Individuele oplossingen 

Het probleem van hoe de verantwoorde
lijkheid te delen is niet iets wat alleen bij 
woongroepen voorkomt, ook getrouwden 
en samenwonenden die besloten hebben 
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elk nog maar halve tijd buitenshuis te 
werken en het huishouden te verdelen 
komen het tegen. Net zoals bij woongroe
pen is het hier ook zaak goede afspraken 
te maken, want met spontaniteit kom je 
niet ver in het huishouden. Ook moet er 
wat overeenstemming komen te bestaan 
over de maatstaven, bijvoorbeeld over 
wanneer de wc vies is en schoongemaakt 
moet worden. Want het is zeker niet de 
bedoeling dat de vrouw gaat rondlopen 
als een soort bedrijfsleidster, die alles 
plant en in haar hoofd heeft hoe het moet 
gaan om dan taken naar de man toe te 
delegeren. Mannen moeten vaak leren het 
werk te 'zien' en dan scheelt het al heel 
wat als een man niet rechtstreeks van het 
ouderlijk nest is overgevlogen naar dat 
van het huwelijk. Ook bij de kleinere dingen 
als: wie regelt de kinderoppas, wie stuurt 
er een kaartje naar een jarig familielid of 
wie koopt het kadootje voor de verjaardag 
van een kennis, moet het niet vanzelfspre
kend de vrouw zijn die dat op zich neemt. 

Het Eugénie-syndroom 

In een artikel in Opzij heeft Renate Dorre
stein het verantwoordelijkheidsgevoel van 
vrouwen voor het welzijn van anderen het 
Eugénie-syndroom genoemd: "Om het 
spreken over dit wegcijferingscamplex te 
vergemakkelijken, hebben we het ver
noemd naar het meest lichtende voorbeeld 
dat onze natie voortbracht op het gebied 
van opoffering, op de achtergrondblijverij 
en ondersteuning: 'vrouwtje' Eugénie van 
Agt ( ... )." 2 Een syndroom dat we gemakke
lijk bij o(lszelf en in onze omgeving her
kennen. Wat te denken van de volgende 
situatie: een stel woont samen een verga
dering bij, hij moet een afspraak maken, er 
wordt een datum genoemd waar hij mee 
instemt, maar zij schudt haar hoofd 'nee 
schat, dan kun je niet'. En dan kun je je 
nog zo geëmancipeerd voelen als vrouw, 
het blijft vreselijk moeilijk om te weigeren 
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altijd klaar te staan voor anderen, want 
aan de ene kant geeft het een gevoel van 
onmisbaarheid en dus macht (zonder mij 
redt hij het niet), maar aan de andere kant 
brengt weigeren schuldgevoelens met zich 
mee en de angst dat hij je zal verlaten om 
een 'echte' vrouw te zoeken die wel goed 
voor hem zorgt. 
Toch zullen vrouwen, om deze impasse 
van wederzijdse afhankelijkheid te door
breken, moeten stoppen het mannen ge
makkelijk te maken, want anders gebeurt 
het echt niet. 

Concluderend 

Het is een beetje spijtig dat het wat betreft 
de herverdeling van de huishoudelijke 
arbeid eigenlijk moet blijven bij de ver
zuchting dat er een mentaliteitsverandering 
moet komen, dat mannen èn vrouwen 
moeten veranderen en zich beide even 
verantwoordelijk moeten gaan voelen voor 
het lichamelijk en emotionele welzijn van 
zichelf en anderen. En dat zo'n advertentie 
als die van SIRE weliswaar een druppel op 
de gloeiende plaat is, maar misschien toch 
nog niet eens zo'n gek idee. 
Natuurlijk zijn er wel eisen te stellen aan 
de voorwaarden waaronder deze herver-
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deling plaats kan vinden, zoals drastische 
arbeidstijdverkorting en het recht van 
iedereen op een zelfstandig inkomen. Ook 
moet de overheid in haar woningbouwbe
leid rekening houden met andere samenle
vingsvormen dan het gezin, moet het 
onderwijs gericht zijn op roldoorbreking, 
moet er voldoende en betaalbare kinder
opvang komen en moeten ook mannen 
zwangerschapsverlof op kunnen nemen. 
Maar een groot deel van de strijd zal bin
nenshuis uitgevochten moeten worden, 
met als ondersteunende gedachte dat men 
niet de enige is die worstelt met rolpatronen 
of hoe die dingen ook maar heten. 

NB Dat dit stuk louter gericht is op hetero
seksuele huishoudens komt door de 
aard van het onderwerp, nl. herverde
ling van de huishoudelijke arbeid 
tussen mannen en vrouwen. 

Willy Hilverda 

1. Een informatief boekje over collectivering van 
huishot<delijke arbeid is onder deze titel in 1981 
uitgegeven door de Werkgroep Kolieklivering van 
huishoudelijke arbeid van de afdeling Vrouwen
studies van de Sociale Faculteit van Amsterdam. 

2. Dorrestein, R. 'Het Eugénie-syndroom', Opzij. ok
tober 1982. 
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Kladboekje 

We hebben een fors politiek conflict in het college van B. en W., precies in de veertien 
dagen waarin ik dit stuk voor Politiek en Cultuur moet schrijven over het werk van een 
communistische wethouder. Het conflict gaat over de Binnen Gemeentelijke Decentrali
satie en terwijl we bezig zijn met de begroting voor 1985, wordt veel tijd en aandacht 
opgeëist om tot een oplossing te komen. Overigens is dat één van de positieve punten 
van het college, dat in september 1982 werd gevormd door PvdA, CDA, CPN en D'66. Er 
is een duidelijke wil om politieke problemen en meningsverschillen via besprekingen op 
te lossen. De VVD probeert tegenstellingen aan te wakkeren, terwijl de twee kleine linkse 
partijen, de PSP en de PPR, met respectievelijk drie zetels en een zetel in de gemeenteraad, 
ook al niet op een al te constructieve wijze bezig zijn. 
Het is ook nodig in een stad als Amsterdam tot oplossingen bij conflicten te komen. De 
stad heeft een aantal grote problemen die sterk doorwerken op het leven van de mensen 
in de stad. Grote werkloosheid (56000 ingeschrevenen, waaronder veel jongeren), nog 
altijd woningnood, veel uitkeringsgerechtigden, heroïne-problematiek. We merken een 
toenemend racisme terwijl we de situatie van de buitenlanders fundamenteel willen 
verbeteren. Tegelijkertijd zijn er de gigantische bezuinigingen die het rijk bij de gemeente 
doorvoert. De bevolking krijgt op drie manieren met de rijksbezuinigingen te maken. 
Door de regelrechte maatregelen van het rijk naar de mensen, door de kortingen op 
instellingen, die door het rijk worden gesubsidieerd (bijvoorbeeld de bibliotheken) en 
door de vermindering van de uitkering die gemeente van het rijk krijgt, wat naar de stad 
doorwerkt. Laat ik dit stuk dus toch liever niet met het benadrukken van het conflict be
ginnel']. 

WETHOUDER IN EEN 
WERELDSTAD 

De voorbereiding van de gemeentebegro
ting in Amsterdam gebeurt door het college 
van B. en W. in verschillende etappes. Het 
eerste deel hebben we al op 14 en 15 juni 
besproken; de tweede etappe, waar de z.g. 
rompbegroting-voor het merendeel on
vermijdelijke uitgaven- aan de orde kwam, 
vond op 23 en 24 augustus plaats. Het 
laatste deel, waarbij ook de nieuwe initia
tieven aan de orde zijn gekomen, gebeurde 
buiten de stad op 27 en 28 september. Zes 
volle dagen begrotingsbesprekingen dus 
en in deze weken zijn we aan de afronding 
toe tijdens de vergaderingen van B. en W. 

die dinsdags Véjn 10.00 tot 17.30 uur en 
vrijdags van 10.00 tot 13.30 uur plaatsvin
den. Intussen bespreken de wethouders 
Etty (PvdA), Heerma (CDA) en ik, samen 
met een aantal ambtenaren in het uur 
voorafgqande aan de B. en W.-vergaderin
gen, alle teksten die als toelichting op de 
begroting meegaan. 
Vorig jaar hebben we al voor drie jaren in 
grote lijnen geïnventariseerd welke bezui
nigingen in de jaren 1983 tot en met 1986 
moeten worden doorgevoerd. Voor een 
deel zijn daarmee begrote bedragen ge
moeid die niet tot uitgaven kwamen, voor 
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een deel betreft het vergrote efficiency en 
voor een deel echte bezuiniging. 
De laatste maatregelen komen natuurlijk 
het hardste aan in de stad, omdat ze direct 
het voorzieningenniveau aantasten. In 
mijn eigen portefeuille Jeugdzaken bete
kent dit concreet bijvoorbeeld de sluiting 
van een aantal buurthuizen. Samen met de 
koepels van de buurthuizen en met de 
vakbond zijn we er echter in geslaagd om 
een plan te maken dat voorziet in een 
evenwichtige spreiding van buurthuizen 
over de stad en een fasering in sluitingen, 
en dat gedwongen ontslagen van werkers 
in buurthuizen zal voorkomen. Het is het 
eerste plan van zo'n aard in het land, dat in 
samenspraak en overeenstemming met de 
drie betrokken groepen tot stand is geko
men. 
Een zelfde plan stellen we nu op voor de 
openbare bibliotheken. De bezuinigingen 
van de regering zouden leiden tot sluiting 
van 19 bibliotheken in de stad. Het College 
heeft nu besloten uit eigen gemeentelijke 
middelen 2,1 miljoen gulden vrij te maken, 
waardoor van de 19 bibliotheken, die an
ders dicht zouden moeten, er 11 open 
kunnen blijven. In dat 'Reddingsplan open
baar bibliotheekwerk Amsterdam' hebben 
we opnieuw werkgevers, werknemers en 
gemeente rond de tafel gekregen om een 
gezamenlijk meerjarenplan op te stellen, 
waardoor er een evenwichtige spreiding 
van bibliotheken komt en er geen gedwon
gen ontslagen hoeven te vallen. 
Twee besprekingen waren daaraan deze 
week gewijd. Eén met de zojuist genoemde 
groep om nog een aantal knelpunten op te 
lossen. De tweede met bewoners en bibli
otheekwerkers uit Geuzenveld die het 
openhouden van de bibliotheek in hun 
buurt kwamen bepleiten. Dat soort bespre
kingen zijn de moeilijkste, omdat de argu
menten zo vosltrekt juist zijn. ledere voor
ziening die verdwijnt is aantasting van het 
leefniveau van mensen in buurten. In Geu
zenveld gaat het vooral om oudere mensen, 
die ook niet naar een andere buurt kunnen 
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om hun boeken te halen. Maar voor de 
bibliotheek in de Nieuwmarktbuurt waren 
het juist weer kinderen die met stapels 
tekeningen naar mij toekwamen om hun 
bibliotheek in het Pintohuis open te houden. 
Dat laatste zal volgens onze bijgestelde 
plannen wel lukken; met de bewoners van 
Geuzenveld bespreken we of het mogelijk 
is een bibliotheek uit een aangrenzende 
wijk te laten verhuizen, zodat die dichter bij 
Geuzenveld wordt gehuisvest. 
De bibliotheken zijn maar één voorbeeld 
uit de ingewikkelde materie van een be
groting die een gemeente moet opstellen 
in een tijd van rijksbezuinigingen. 
Toch hebben we ook nu in de afronding 
van de begroting weer besloten dat de 
tarieven in de sfeer van de woonlasten niet 
omhoog gaan. We hebben opnieuw het 
personeel van de Sociale Dienst uitgebreid. 
Er komt honderdduizend gulden voor het 
in oprichting zijnde Verzetsmuseum. 
De portefeuille Jeugdzaken is er goed 
uitgekomen dit jaar: naast de 2,1 miljoen 
extra voor de bibliotheken is er ook een 
nieuw bedrag van drie miljoen uitgetrokken 
voor de kinderopvang. Ook hier gaat echter 
het belangrijkste deel van dit bedrag naar 
het openhouden van kinderdagverblijven 
toe, die door het afschaffen van de EAJ
projecten door het rijk anders gesloten 
zouden moeten worden. 

Gemeentepersoneel 

De gemeente Amsterdam heeft bijna 30.000 
ambtenaren in dienst en is daarmee de 
grootste werkgever in de stad. Wie de 
gemeentelijke taken in een grote stad kent, 
begrijpt dat binnen de gemeentediensten 
en bedrijven alle soorten beroepen voor
komen. Al die mensen die beroepen uitoe
fenen -of het nu hoofd- of handarbeid is
dragen de titel ambtenaar. 
Die ambtenaren staan onder zware pressie 
en er wordt op allerlei wijze aan hun inko
mens geknaagd. De regeringsmaatregelen 
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zijn daarbij schrikbarend en helaas heeft 
het verzet tegen de aantasting van het 
salaris vorig jaar geen directe resultaten 
opgeleverd. Het college van 8. en W. van 
Amsterdam heeft dat verzet op velerlei 
wijzen ondersteund. 
Toch neemt de gemeente zelf onder druk 
van de rijksbezuinigingen, steeds maatre
gelen die gevolgen hebben voor de positie 
van de ambtenaar. Zo zullen bijvoorbeeld 
in Amsterdam over de periode 1984, 1985 
en 1986 circa duizend arbeidsplaatsen 
verdwijnen als gevolg van bezuinigingen 
en door efficiencymaatregelen. Wat een 
gemeentebestuur onder zulke omstandig
heden echter wel moet doen is ervoor te 
zorgen dat er een goed sociaal klimaat 
blijft bestaan. Zo zijn er in Amsterdam een 
reeks maatregelen genomen om gedwon
gen ontslagen te voorkomen. Er is een 
uitgebreid systeem van overplaatsingsmo
gelijkheden opgebouwd, de opleidingsmo
gelijkheden voor her- en bijscholing zijn 
vergroot en er is daartoe vorig jaar ook 
een nieuw Gemeentelijk Opleidings Cen
trum geopend; de VUT-regeling is verbe
terd zodat oudere mensen, die dat willen, 
eerder geneigd zullen zijn een plekje vrij te 
maken voor een jongere. 
Tot nu toe is de doelstelling ook praktisch 
overeind gebleven. Er is nog niemand 
ontslagen, maar het vinden van oplossin
gen voor sommige beroepen, bijvoorbeeld 
bij bepaalde specialismen in het Sloter
vaartziekenhuis, is uiterst gecompliceerd. 
In deze twee weken hebben we dat weer 
gemerkt. Toch is onze belangrijkste aan
dacht uitgegaan naar de uitvoering van de 
besluiten van de begrotingsbespreking. 
We hebben een pakket maatregelen ter 
discussie gebracht dat voor de gemeente 
circa zes miljoen gulden moet opleveren. 
Wij noemen dat breedtemaatregelen, 
omdat de vrijkomende gelden niet allemaal 
in de personele sfeer terugkomen, maar 
elders worden ingezet. In het pakket zit het 
niet meer uitbetalen van bepaalde toesla
gen die eigenlijk hun functie hebben verlo-

342 

ren, het aanpassen van de reisgeldvergoe
ding aan het openbaar vervoer, een nieuw 
systeem van functiebeoordeling, vertraging 
in functieverandering, etc. De vakbeweging 
heeft nu in het Centraal Overleg een aantal 
andere voorstellen ter discussie gesteld. 
Met wethouder Etty van Financiën hebben 
we de verschillende voorstellen doorgeno
men om een gezamenlijk idee in het college 
van 8. en W. te brengen, waarbij we ook 
nieuwe financiële middelen vrijmaken. 
Het belangrijkste element daarin is dat we 
stoppen met een maatregel die vorig jaar 
was ingevoerd: het opschuiven van de 
betaaldag van salarissen van de helft van 
de maand naar het eind van de maand. In 
principe kost dat de ambtenaren geen 
geld, het levert de gemeente wel circa 1,6 
miljoen aan rente op. Maar door de rege
ringsmaatregelen is het inkomen zo gekort, 
dat ook uitstel van salarisbetaling, al gaat 
het nog zo langzaam, duidelijk wordt ge
voeld. Niet verder gaan met de uitvoering 
van deze maatregel betekent een strop van 
750.000 gulden. We doen ook voorstellen 
in de reiskostenregeling, en stellen voor 
een bedrag van circa 6,5 miljoen gulden 
eenmalig vrij te maken uit pensioenmaat
regelen, om die in de personele sfeer te 
besteden. Het college neemt dit pakket 
over waardoor ik weer wat ruimte heb in 
de besprekingen met de bonden. 
Intussen laat ik plannen uitrekenen om tot 
verkorting van de werkweek te komen. Wij 
hebben in Amsterdam al lang een plan 
voor verkorting van de werkweek tot 36 
uur en ook de andere grote gemeenten 
zijn bezig. Hoewel het plan, mede door de 
veelheid van ideeën en initiatieven die er 
zijn, goed onderbouwd is en ook steun 
geniet van de vrouwen omdat ook hun 
ideeën er in zijn verwerkt, is het Amster
damse plan niet onverkort door de andere 
gemeenten overgenomen. Een ander, 
minder vergaand, idee dat is ontwikkeld 
heeft echter ook de steun van de andere 
gemeenten in ons land gekregen en is 
vorig jaar ingediend bij minister Rietkerk. 
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Daar zit de zaak nu muurvast en er is niet 
te verwachten dat dit kabinet iets positiefs 
op dit punt afscheidt. 
Toch is het nodig om tot een doorbraak te 
komen. Ik breng onze berekeningen in bij 
de bespreking van de wethouders van de 
vier grote gemeenten, die op 1 oktober 
tussen zes en acht uur 's avonds in Utrecht 
bijeen zijn met hun personeelsdirecteuren. 
Wij willen proberen om in ieder geval in 
1985 een werkweek van 38 uur te realiseren. 
Op die bespreking blijkt hoe verschillend 
de situatie in de steden is en dat de finan
ciële mogelijkheden die wij denken te 
hebben, niet overal voorhanden zijn. We 
onderschrijven het verschil in situatie, 
besluiten tot een gezamenlijke brief aan 
Rietkerk, maar laten elkaar ook vrij om 
zelfstandig plannen in uitvoering te ne
men. 
Het is duidelijk dat als we er in Amsterdam 
in zouden slagen om samen met de vakbe
weging een akkoord voor een 38-urige 
werkweek met behoud van loon tot stand 
te brengen, dit van grote invloed is op de 
onderhandelingen die de bonden voeren 
met het rijk. 

Er spelen intussen in deze week ook nog 
twee andere belangrijke personeelskwes
ties. Daar is in de eerste plaats de trieste 
zaak bij de brandweer, waar brandweerlie
den tijdens een brand revolvers hebben 
gestolen. Ik heb deze kwestie nu overge
kregen van Tineke van den Klinken berg, 
die de portefeuille Brandweer behartigt. 
Het gaat hier om een personele zaak, waar
voor ik uiteindelijk de voorstellen aan B. en 
W. moet doen. Diefstal blijft natuurlijk 
diefstal en zeker bij de brandweer mag dat 
niet plaatsvinden. Toch zijn er wel verzach
tende omstandigheden, die een rol bij de 
beoordeling kunnen spelen. Uiteindelijk zal 
het volledige college van B. en W. volgende 
week moeterr beslissen. 
Er is ook een zaak die nogal wat aandacht 
trekt in de publiciteit, met name in De 
Waarheid en de Volkskrant. Het gaat om 
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het aannemen van mensen uit de etnische 
minderheden voor beleidsfuncties die met 
de minderheden te maken hebben. De 
concrete zaak dateert van begin 1982, toen 
acht beleidsmedewerkers werden gevraagd 
en zeven blanke Nederlanders de plaatsen 
innamen. Een van de buitenlanders, dhr. 
Choenni, heeft in januari 1983 bij de ge
meenteraad geprotesteerd tegen deze 
gang van zaken. 
Toen ik in september 1982 wethouder 
Personeelszaken werd hebben we op 
grondslag van het programakkoord een 
nieuw beleid opgezet ten aanzien van 
etnische minderheden, evenals voor vrou
wen. Er is een nota verschenen die ook de 
steun heeft van de organisaties van bui
tenlandse arbeiders en die binnenkort in 
de gemeenteraad ter behandeling komt. 
Toen de zaak-Choenni in mei 1983 aan de 
orde kwam heb ik opdracht gegeven voor 
een onderzoek dat nu met een uitgebreid 
rapport is afgerond. Het vervelende van de 
publikaties, vooral in De Waarheid, is dat 
daarin de suggestie wordt gewekt alsof het 
om een situatie van dit moment gaat. 
Waarschijnlijk komt het ook, omdat men 
geen overdacht principieel standpunt heeft 
t.a.v. de etnische minderheden en daardoor 
moet reageren op incidenten zonder de 
totale context van de dingen te vatten. De 
moeilijkheid ook bij deze gevallen is dat 
wanneer het om individuele beoordelingen 
gaat, het altijd moeilijk is om vast te stellen 
of er sprake is geweest van discriminatie. 
Toch is een conclusie in die richting onver
mijdelijk en noodzakelijk. En voor mij staat 
vast dat wanneer op zeven van de acht 
banen een blanke Nederlander terechtkomt, 
er sprake is van discriminatie of achterstel
ling. Juist in dit soort zaken moet dat ook 
door een verantwoordelijk bestuur duidelijk 
yvorden uitgesproken, omdat iedere poging 
tot goedpraterij niet bijdraagt tot oplossing 
van de wezenlijke problemen die er wel 
degelijk zijn. 
De praktijk van het laatste jaar bewijst 
trouwens hoe met een doelbewust beleid 
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wel degelijk mensen uit de etnische min
derheden een plaats met zo'n functie kun
nen krijgen. Een tiental arbeidsplaatsen die 
beschikbaar kwamen op het gebied van 
beleid en begeleiding worden nu door 
mensen uit de etnische minderheden be
zet. 
Tara Oedayraj Sing Varma hield tijdens de 
vergadering van de commissie van bijstand 
(Personeelszaken) een bewogen en goed 
geargumenteerd betoog om de positie van 
de etnische minderheden te versterken. 
Onze doelstelling is om van de personele 
samenstelling bij de gemeente een afspie
geling te maken van de totale samenstelling 
van de Amsterdamse bevolking. In de nota 
'Personeelsbeleid etnische minderheden
een aanzet' staan een aantal ideeën om 
dat te bereiken. Concreet roepen we de 
minderheden nu al op bij personeelsadver
tenties, dat juist zij moeten schrijven. 
Bij het jeugdwerkplan van de gemeente, 
dat voorziet in het aannemen van circa 500 
schoolverlaters, gaan we ervan uit dat dit 
50% jonge vrouwen moeten zijn en 25% 
jongeren uit de etnische minderheden. 
Toch is het een illusie te menen dat daar
mee, en met de voorstellen in deze nota, 
de zaken zijn opgelost. De opvatting van 
ongelijkheid van andere volkeren zit uiterst 
diepgeworteld. 
Het zal nog vele jaren kosten eer een volle
dige erkenning van de gelijkwaardigheid 
van de mensen uit de etnische minderhe
den bestaat. Niemand zal openlijk zeggen 
dat hij discrimineert en toch vindt het in 
alle takken van onze samenleving openlijk 
en heimelijk plaats. Daarbij komen de 
moeilijke situaties van de huidige tijd. 
Laat ik mij maar bij het gemeentepersoneel 
houden. Vergeet niet dat er arbeidsplaatsen 
wegvallen en talloze ambtenaren nog niet 
weten wat hun plek in de toekomst zal zijn. 
Anderen zitten thuis met werkloze kinderen. 
Voor leidinggevenden in bedrijven is het 
makkelijker om met allemaal Nederlanders 
te werken dan met mensen die uit andere 
culturen komen. Kortom, er zijn redenen 
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genoeg om tegenstand te verwachten. 
Het is onzin om dat te ontkennen. Wij 
signaleren het iedere keer wanneer er 
discussies in de gemeente zijn over de 
nota etnische minderheden. Het is te simpel 
om dit allemaal af te doen met racisme en 
bovendien onjuist. Juist het onderkennen 
van die tegenstand moet de argumentatie 
beter maken en de overtuigingskracht 
vergroten zonder de andere problemen 
waarmee de mensen zitten te ontkennen 
of te bagatelliseren. 
Het is eigenlijk jammer dat toen wij deze 
zaak in de commissie van bijstand behan
deld hadden er een stilzwijgen in de kranten 
is gekomen. Dat wekt de indruk van gele
genheidspubliciteit, gericht op een conflict, 
terwijl het juist om één van de fundamen
tele problemen van deze tijd in de stad 
gaat, die zeker niet alleen door de gemeente 
kan worden opgelost, maar waaraan alle 
bedrijven in onze stad een bijdrage zouden 
moeten leveren. 

Olympische Spelen 

De voorbereiding op de kandidaatstelling 
van Amsterdam voor de Olympische Spe
len in 1992 eisten veel aandacht op. Nadat 
het Nederlands Olympisch Comité, waarin 
de Nederlandse sportbonden zijn verte
genwoordigd, ons eind vorig jaar vroeg of 
Amsterdam die kandidatuur zag zitten, is 
er zowel nationaal als internationaal veel 
activiteit geweest en hebben er intussen 
delegaties bezoeken gebracht aan Los 
Angeles, Moskou en Barcelona, terwijl 
voor de komende weken Monte Carlo en 
Lausanne (waar het bestuur van het Inter
nationaal Olympisch Comité zetelt) op het 
programma staan. Ook Amsterdamse 
delegaties die in andere landen komen, 
brengen de Spelen van 1992 ter sprake. 
We hebben het idee van de compacte 
Spelen ontwikkeld; dat idee behelst dat de 
belangrijkste sportactiviteiten, opening en 
sluiting, en ook het Olympisch dorp tot 
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een gebied met een straal van circa 2,5 
kilometer kunnen worden beperkt. Dit idee 
vindt ook internationaal weerklank, ook al 
door de ervaringen van de laatste reeks 
Spelen, waar deelnemers en pers vele 
kilometers moesten overbruggen tussen 
Olympisch dorp en de verschillende ac
commodaties. 
Amsterdam en Nederland zouden een 
unieke plaats voor de Spelen kunnen zijn. 
Ons land heeft geen grote vijanden in de 
wereld; de bevolking heeft meerdere malen 
ook in de rakettenkwestie haar wil naar 
vrede tot uitdrukking gebracht. Olympische 
Spelen in Nederland kunnen de koude 
oorlog, die ook in de internationale sport is 
doorgedrongen, terugdringen. Alleen 
daarom al is het de moeite waard te werken 
aan Olympische Spelen, die een bijdrage 
kunnen zijn aan de vrede en aan de vriend
schap tussen de jeugd. En het is goed als 
kleine landen daarin een rol spelen. 
Natuurlijk heeft Amsterdam ook andere 
zorgen, maar er is ook moed nodig om 
initiatieven te nemen en nieuwe impulsen 
aan de stad te geven. Ik kan als communist 
en als Amsterdammer zeggen: het gaat 
ons niet alleen om de sport en de Spelen. 
Wat we willen is een nieuwe impuls voor 
de werkgelegenheid en die zal vooral in de 
bouw, maar ook in andere sectoren, grote 
stimulansen krijgen. Het geeft de stad de 
kans om de infrastructuur en het verkeer te 
verbeteren. Het maakt het mogelijk een 
nieuwe Amsterdamse woonwijk te bou
wen, die eerst als Olympisch dorp gebruikt 
gaat worden. We zullen voor de sport 
nieuwe accommodaties nodig hebben en 
bestaande moeten verbeteren. 
Amsterdam is bovendien sterk internatio
naal georiënteerd en kan zich in belangrijke 
mate handhaven door het toerisme, dat 
een belangrijke bron van werkgelegenheid 
en inkomsten is. De promotie van Amster
dam zowel in de voorbereiding als in 1992 
stimuleert dat. 
Een veelheid van belangen dus, die- zon
der dat de grote bezwaren die aan de 
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organisatie van een dergelijk evenement 
vastzitten, mogen worden weggewuifd
van een dermate groot gewicht zijn, dat er 
met kracht gewerkt wordt om de Spelen 
naar Amsterdam toe te krijgen. 
Wat stond er in deze twee weken op het 
Olympisch program naast de gebruikelijke 
werkbesprekingen? Daar was de TROS
marathon in het Amsterdamse Bos, waar 
een beker moest worden uitgereikt; een 
voordracht voor de Amsterdamse Sport
raad over de Olympische Spelen waar een 
groot aantal vragen werd gesteld. Het is 
opmerkelijk hoe verschillend de sport 
reageert, waarbij vooral delen van de 
voetbalwereld afhoudend zijn. Daarbij 
spelen de huidige financiële problemen 
van de voetbalclubs, die te maken hebben 
met terugloop in leden, vermindering van 
inkomsten van de lotto en de kantines, en 
met tariefstijgingen voor hun voetbalvelden 
een rol. Bovendien is het voetbal in het 
kader van Olympische Spelen het minst 
interessant. Overigens is het duidelijk dat 
de kosten zowel voor de promotie als ook 
voor de Spelen zelf niet door de Amster
damse sport opgebracht moeten worden. 
Die gelden worden uit elders vrijkomende 
middelen gehaald en worden verhoogd 
met bijdragen van het rijk en van het be
drijfsleven. 
Dan was er de Amsterdam-presentatie op 
het internationaal sportsymposium van de 
Nederlandse Sport Federatie in Papendal, 
waar een flink aantal internationale sport
bestuurders aanwezig was, een gesprek in 
Amsterdam met Sereda, de vice-voorzitter 
van het Olympisch Comité van de Sowjet
Unie. Een bespreking met minister-presi
dent Lubbers, staatssecretaris Van der 
Reyden, de heer van de Krol van het NOC 
en burgemeester van Thijn en ik uit Am
sterdam over de organisatorische opzet, 
de financiële kanten en de verschillende 
verantwoordelijkheden met betrekking tot 
de Olympische Spelen. 

Het risico van het schrijven van dit klad-



Politiek en Cultuur 

boekje is mij intussen al lang duidelijk 
geworden, het kan eindeloos lang worden 
omdat iedere activiteit in die twee weken 
een eigen politieke dimensie heeft. En ik 
laat dus maar buiten beschouwing de 
bespreking die ons college van B. en W. 
had met het college van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland, de discussie 
met een groep vrouwen van het SPAA, die 
meer geld willen hebben voor volwasse
nenonderwijs, de bespreking met de inte
rim-manager van het Amsterda•ns Speel
tuin Verbond, die we aan moeten stellen 
omdat binnen het speeltuinwerk een jaren
lang conflict de speeltuinen bedreigt, de 
besprekingen over het Internationaal jon
gerenjaar 1985 en de vele andere zaken 
die aan de orde zijn geweest. En omdat ik 
dat oversla, houd ik nog ruimte over om 
aandacht te besteden aan het conflict dat 
8. en W. bezworen over de Binnen Ge
meentelijke Decentralisatie. 
De kern van dit conflict was het ontbreken 
van een meerderheid in het college van B. 
en W. voor het doorzetten van de BGD 
naar drie nieuwe Amsterdamse buurten. 
De PvdA had het eind vorig jaar op een 
akkoordje gegooid met de VVD om haar 
wil door te drukken. 
De BGD heeft grote gevolgen voor het 
personeel, dat te maken heeft met een 
groot aantal reorganisaties en veranderin
gen, ook al door de bezuinigingen die er 
plaatsvinden; ook de ABVA-KABO verzette 
zich sterk. Bovendien is er ook in de stad 
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vier nieuwe deelraden zullen worden ge
vormd, en de afspraak dat de tijd tot dan 
wordt gebruikt om meer opklaring en 
helderheid te brengen, vooral bij het per
soneel en in de buurten. 
Er zijn bij dat hele proces natuurlijk vele 
vraagtekens te zetten, maar het was een 
oplossing waarmee alle partijen in het 
college van B. en W. konden leven, ook ai 
had iedereen het nodige op zijn standpunt 
moeten inleveren. 
Het feit dat dit kan geeft overigens wel iets 
aan van de geest waarin op het ogenblik in 
Amsterdam wordt gewerkt. Zonder me
ningsverschillen te verdoezelen of de eigen 
identiteit van de partijen op te geven, wordt 
een politieke samenwerking in stand ge
houden met het doel de Haagse crisispoli
tiek te weerstaan en antwoord te vinden 
op de grote vraagstukken die er in de stad 
en voor de bevolking aan de hand zijn. Het 
is politiek van belang dat daarbij een vrij 
stabiele coalitie van communisten, soci
alisten en ook met het Amsterdamse CDA 
tot stand is gekomen. Het is ook voor de 
oriëntatie van de CPN van belang, omdat 
ook in andere gebieden van het land blijkt 
dat daar waar de CPN een eigen sterke 
positie inneemt, op bestuurlijk niveau 
coalities met de PvdA worden gesloten. 
Dat geldt naast Amsterdam ook voor de 
Zaanstreek en Groningen. Dat zijn de coali
ties waarmee macht en invloed wordt uit
geoefend. 

zelf geen steun en in een aantal buurten 16 oktober '84 Roei Walraven 

zelfs sterk verzet tegen deze BGD. De CPN-
raadsfractie had een nota met andere 
voorstellen uitgebracht en via de pers liet 
ook het CDA weten niet aan de PvdA-plan
nen in deze vorm mee te willen doen. 
De wil om uit de problemen te komen was 
echter bij alle partijen aanwezig, al heeft 
het lang geduurd en veel spanningen 
veroorzaakt om een oplossing te vinden. 
Deze is gevonden in een compromis dat 
grofweg bestaat uit uitstel van de verkiezing 
van nieuwe deelraden tot 1987, waarbij 

Naschrift. Inmiddels is door het college van B. en W. 
in overleg en in overeenstemming met de vakbon
den besloten tot een ATV van 40 naar 38 uur per 
week met ingang van 1985 (het streven is deze ATV 
per 1 mei 1985 af te ronden). De 38 uur is een tussen
stap naar een 36-urige werkweek (1986). De herbe
zetting is 100 procent. d.w.z. er komen 550 nieuwe 
arbeidsplaatsen bij; de ATV naar 38 uur geschiedt 
met behoud van loon. De financiering gebeurt via ze
ven z.g. Rietkerkdagen en door een lagere werkge
versbijdrage aan de ambtelijke pensioenen. 
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In april 1979 werd in Groningen het eerste comité V.I.B. (Vrouwen in de Bijstand) opge
richt, door een aantal vrouwen die elkaar door hun politieke achtergrond min of meer 
persoonlijk kenden. Daarmee werd een begin gemaakt met het zichtbaar maken van de 
positie van vrouwen (en hun eventuele kinderen), die afhankelijk waren (zijn) van een 
bijstandsuitkering. 
Deze vrouwen kwamen op voor hun eigen specifieke positie in de maatschappij en 
wensten serieus genomen te worden. Zij stelden daarmee eisen aan de kwaliteit van 
hun (bijstands-) bestaan en knokken daar nu nog steeds dagelijks voor. 

Het ontstaan en de 
oprichting van de eerste 
comités V.I.B. 

Het overgrote deel van de vrouwen die 
gaan scheiden wordt afhankelijk van een 
bijstandsuitkering, doordat de gezinsstruc
tuur doorgaans nog steeds zodanig is, dat 
de vrouw de verzorgende taken krijgt toe
bedeeld en de man voor het inkomen 
verantwoordelijk is. Mede hierdoor hebben 
vrouwen vaak een te lage opleiding óf 
hebben ze een tijd lang geen betaalde 
arbeid kunnen verrichten, zodat hun inko
men uit eventueel werk in loondienst te 
weinig is om zelfstandig van te kunnen 
leven. Daarbij komt nog dat hun kansen op 
de arbeidsmarkt er niet groter op worden, 
doordat er onvoldoende voorzieningen zijn 
zoals betaalbare kinderopvang. 

Voor veel vrouwen betekent scheiden het 
doorbreken van de bestaande structuur, 
betekent het niet meer economisch en 
emotioneel afhankelijk willen zijn. Voor 
een nog grotere groep geldt echter dat het 
iets is, dat je, door wat voor oorzaak dan 
ook, opgelegd wordt. Scheiden is nooit 
een werkelijk vrije keus en grijpt diep in in 
het leven van mensen en kinderen die 
daarbij betrokken zijn. 

In de eerste fase van de oprichting van het 
comité V. I.B. in Groningen werd er veel 
gesproken over verschillende ervaringen 
die opgedaan waren, om zodoende her
kenning en steun bij elkaar te zoeken. 
Het verschil in verwerking werd al snel 
duidelijk. Er waren vrouwen die het nodig 
hadden nog lang met elkaar te blijven 
praten, er was ook een groep die 'aan de 
bak' wilde, eisen wilde stellen aan de 
maatschappij voor verbetering van hun 
positie. Die eisen waren vooral gericht tot 
de Sociale Dienst waar je afhankelijk van 
werd gemaakt. Onze eerste acties betroffen 
dan ook de Sociale Dienst in Groningen, 
waar we als comité een eisenpakket in
dienden: inzage in ons eigen dossier, 
huisbezoeken op afspraak, specificatie van 
de uitkering en betere voorlichting over de 
uitkering in het algemeen, over je rechten 
als vrouwen in de bijstand en over de 
opbouw van de uitkeringen. 
De eerste 3 eisen werden ingewilligd, 
maar het toekennen van rechten aan men
sen die moeten leven van een uitkering is 
nog steeds iets wat dagelijks bevochten 
moet worden. 
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Toen er na een half jaar nog steeds geen 
voorlichtingsmateriaal werd uitgegeven 
door de GSD besloten we, als comité, zelf 
een brochure uit te geven en op die manier 
vrouwen voor te lichten. De brochure 
verscheen begin 1980 in een eerste druk 
van zo'n 500 exemplaren. Het comité had 
inmiddels steun gekregen van de sociale 
advocatuur in Groningen, het Fiom en het 
CPN-adviesbureau. 
De belangstelling voor de brochure, die 
ook landelijk was- verstuurd naar vrou
wenorganisaties, Fiombureaus, advocaten, 
Sociale Diensten en politieke partijen
was zo overweldigend groot, dat het toen 
pas duidelijk werd hoe het was gesteld 
met de voorlichting van de meeste Sociale 
Diensten. Er wèrd gewoon geen voorlich
ting aan cliënten verstrekt. 

De brochure, die nog 2 keer herdrukt werd, 
was voor vrouwen heel belangrijk materiaal 
geworden en werkte zo stimulerend, dat 
op veel plaatsen initiatieven ontstonden 
om vrouwen uit Groningen uit te nodigen 
om over haar ervaringen te vertellen
hetgeen vaak resulteerde in de oprichting 
van een comité. Zo ontstonden in de loop 
van '80 in diverse plaatsen comités V.I.B. 
Veel vrouwen werden aan het denken 
gezet en durfden de stap om uit de anoni
miteit te treden, te zetten, om zo een be
langrijk stuk vrouwenstrijd gezamenlijk 
aan te gaan. 
Binnen de toen bestaande vrouwenbewe
ging werd een begin gemaakt met het 
zichtbaar maken van de sociaal-economi
sche positie van een grote groep vrouwen, 
waaraan tot dan toe practisch geen aan
dacht was besteed. De valse schaamte van 
veel vrouwen voor hun (niet rooskleurige) 
positie in de maatschappij was uit de ta
boesfeer gehaald. Dat was het begin. 

Landelijke bundeling 

Nadat de comités plaatselijk acties hadden 
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gevoerd, taken verdeeld, koffie-ochtenden 
georganiseerd, spreekuren gedraaid, kle
dingbeurzen gehouden en contacten ge
legd met andere toen bestaande bewegin
gen van uitkeringsgerechtigden (op dat 
moment de WBV en de WAO-belangen
vereniging). groeide de overtuiging dat het 
van wezenlijk belang was om ons landelijk 
te organiseren, om meer politieke invloed 
te kunnen uitoefenen en om gezamenlijk 
een vuist te maken teneinde landelijk be
langrijke acties te kunnen voeren en meer 
ervaring uit te wisselen. 
In Groningen werden ondertussen, op 
initiatief van een volkshogeschool, weken 
georganiseerd voor bijstandsvrouwen uit 
de noordelijke provincies Groningen, Fries
land en Drenthe. Hieruit ontstond een 
regionaal overleg, dat nu nog steeds draait. 
Op een landelijke bijeenkomst van bij
standsvrouwen in Utrecht op 21 àpril 1980 
werd besloten tot het oprichten van een 
landelijk overleg. Er werden contactvrou
wen gekozen uit elk bestaand comité, die 
tot taak kregen de landelijk overlegverga
dering, die eens per maand werd gehou· 
den, voor hun comité en regio bij te wonen, 
verslag te doen over de activiteiten van het 
desbetreffende comité en de eventuele 
besluiten die genomen zouden worden, 
eerst terug te koppelen naar hun comité 
als het ging over actie-ideeën, strategieën, 
subsidies, e.d. Daarna werd er landelijk 
een besluit over genomen. Een belangrijke 
stap naar verdere structuur in een steeds 
groter wordende organisatie, met een 
steeds grotere verscheidenheid aan erva
ringen, achtergronden en politieke kleur 
van vrouwen. 

Het landelijk overleg 

Plaatselijk waren de meeste comités bezig 
met het voeren van acties en het plegen 
van overleg met de Sociale Diensten. 
Tegelijkertijd begonnen zij zich politiek te 
oriënteren, wat vervolgens leidde tot ver-
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hitte discussies over de te volgen strate
gieën op de landelijke overlegvergaderin
gen. 
Na verloop van tijd haaktèn veel vrouwen 
af. Enerzijds kwam dit doordat de subsidie 
van de plaatselijke comités niet meer toe
reikend was om ook de reiskosten naar het 
landelijk overleg te betalen, anderzijds 
doordat het dagelijks bezig zijn met het 
aan de orde stellen van je eigen positie 
weinig stimulerend werkt als er maat
schappelijk nauwelijks iets verandert. 
Het vereiste en vereist een grote inzet van 
vrouwen persoonlijk, die naast deze activi
teit voor het overgrote deel ook nog de 
zorg voor kinderen hebben. Op veel mo
menten was het moeilijk, niet uit het oog 
te verliezen dat er ook warmte en plezier 
bij elkaar te vinden was; iets wat noodza
kelijk is om verder te kunnen gaan. 

Op één van de landelijke overlegvergade
ringen werd het initiatief genomen voor de 
'Mies Minima-aktie'. Naar aanleiding van 
de verdere bezuinigingen op de uitkeringen 
en de dreigende loskoppeling van lonen 
en uitkeringen, werd op 25 april '82 een 
landelijke actie gevoerd in Den Haag onder 
het motto: 'Mies Minima levert niets meer 
in'. 
Daar werd tevens voor het eerst gesproken 
met het 'kamerbreed' vrouwenoverleg van 
de Tweede Kamervrouwen. In dit gesprek 
maakten bijstandsvrouwen duidelijk dat ze 
van vrouwen, die in de Tweede Kamer een 
politieke partij vertegenwoordigden, ver
wachtten, dat deze de positie van bij
standsvrouwen op politiek niveau zouden 
vertalen en zichtbaar maken. Daarnaast 
werd afgesproken meer contact met elkaar 
te houden en informatie, die belangrijk 
was, door te spelen. 
Uiteraard is daarin de solidariteit van vrou
wen van de linkse frakties van een totaal 
andere orde dan die van b.v. de VVD en 
het CDA. Alleen gemeenschappelijke be
langen kunnen ideologische verschillen 
tussen vrouwen overbruggen. 
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Samenwerking met andere (vrouwen-)or
ganisaties 

Een steeds weer terugkerende vraag op 
het landelijk overleg was:met wie werken 
we samen? Op welke manier kunnen we 
solidair zijn met andere vrouwenorganisa
ties die knokken voor economische zelf
standigheid van vrouwen, en zij met ons? 
Er werd besloten ons aan te sluiten bij het 
pas gevormde 'Platform voor Economische 
Zelfstandigheid van Vrouwen', omdat we 
het belangrijk vonden dat de stem van 
bijstandsvrouwen daarin gehoord wordt. 
In Amsterdam kwamen bijstandsvrouwen 
bij elkaar om te discussiëren over hun 
positie. Voor de zoveelste keer werd ge
constateerd dat de uitkering te laag is om 
er van te kunnen bestaan en geen enkele 
ruimte biedt voor verdere ontplooiing; dat 
het kortom een belachelijke zaak is jezelf 
en je kinderen dagelijks essentiële dingen 
te moeten ontzeggen. Er werd besloten 
dat het maar eens afgelopen moest zijn 
met het verdedigen van onszelf en dat we 
ons offensief moesten opstellen. Dit resul
teerde in het stellen van een looneis van 
f 400,- per maand erbij voor alle uitkerin
gen op bijstandsniveau. Waarom f 400,-? 
Het Sociaal Cultureel Planbureau consta
teerde in het rapport '"Inkomen en Rondko
men', dat mensen die van een bijstandsuit
kering moeten rondkomen al in 1979 
f 200,- onder het bestaansminimum zaten. 
Met de prijsstijgingen van de laabte jaren 
is daar nog eens f 200,- bijgekomen. Van
daar de eis van f 400,- erbij, per 1 januari 
'83. 
Op 30 oktober '82 werd een landelijke dag 
georganiseerd door bijstandsvrouwen uit 
Twente, in samenwerking met bijstand
maatschappelijke werksters van de GSD te 
Hengelo, waar 500 vrouwen aanwezig 
warer1. Daar werd na een dag discussiëren 
over onze positie, de f 400,- eis overgeno
men en werd januari 1983 uitgeroepen als 
actiemaand. 
Naast de f 400,- eis, die centraal stond, 
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werden nog andere eisen gesteld: geen 
korting op de bijverdiensten, afschaffing 
van het kostwinnersbeginsel, volgen van 
opleidingen/onderwijs met behoud van 
uitkering en woonlasten omlaag. 
De coördinatie van de acties werd in han
den gelegd van de comités in Amsterdam, 
de Vrouwenvakbond in oprichting en de 
Vrijwilligstersbond, die gezamenlijk het 
initiatief hadden genomen. Er brak een 
ware storm los in Nederland. Niet alleen 
binnen onze eigen organisatie kwamen de 
reacties los, maar met name daarbuiten. 
Een looneis, gesteld door vrouwen in 
crisistijd, met het besef dat veel vrouwen 
geen eigen inkomen kunnen verwerven, 
zette de bestaande inkomensverschillen op 
de helling. Een aantal politieke en maat
schappelijke organisaties ondersteunde 
mede daarom deze eis. De FNV reageerde 
afwijzend en ook de vrouwen binnen de 
vakbonden hadden in eerste instantie veel 
twijfels over de juistheid van het stellen 
van zo'n eis op dat moment. 
Er was in de pers en de media veel aandacht 
voor de acties, die een maand lang plaat
selijk gevoerd werden. 
De vraag die op een gegeven moment 
bijstandsvrouwen zich stelden was: 'Wat 
schieten we er mee op?' Wat 1n ieder geval 
duidelijk is, is dat er een andere weg is 
ingeslagen. De f 400,- eis zette definitief 
een punt achter het gunst-denken, dat nog 
stamt uit de tijd van de armenwet en bete
kent ook: ophouden je langer te verdedi
gen, maar eisen voor verbetering stellen, 
samen vechten voor recht en voor een 
beter bestaan. Dat is de nieuwe houding. 
Hierdoor komt de positie van bijstands
vrouwen en de strijd voor verbetering 
ervan op een hoger, politiek niveau terecht. 
De f 400,- eis betekende een ommekeer in 
de uitkeringspolitiek, die uitkeringsgerech
tigden en vooral vrouwen in steeds slech
tere posities manoeuvreert en is een stap 
op weg naar een veel omvattender in
komenspolitiek. Ze toont de rechtmatige 
aanspraken van vrouwen op herverdeling 
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van betaalde en onbetaalde arbeid en het 
recht op het hebben van een individueel 
inkomen aan. 
In de Tweede Kamer werd de f 400,- eis 
politiek vertaald door de fracties van CPN, 
PvdA, PSP en PPR met eisen tot optrekking 
van het normbedrag van één-ouder-gezin
nen naar die van volledige gezinnen en 
verhoging van de kinderbijslag. 
Na de januari-actiemaand kwamen de 
comités landelijk weer bijeen om de acties 
te evalueren. Deze zijn goed geweest, 
maar hebben veel energie gekost en zijn 
voor veel vrouwen een grote belasting ge
weest. 
Een belangrijk resultaat was dat overal in 
het land vrouwen wakker geschud, en dat 
er nieuwe comités opgericht werden. De 
vaste kern van vrouwen groeide, doordat 
steeds meer bijstandsvrouwen actief wer
den, niet alleen in de comités maar ook in 
de plaatselijk ontstane Platforms voor 
Ekonomische Zelfstandigheid van Vrou
wen. In de discussies ontstond een andere 
visie op de sociale zekerheid, gericht op 
het verder doorbreken van de bestaande 
normen, waarvan het stellen van de f 400,
eis een duidelijk begin is geweest. Maar er 
was ook kritiek op het landelijk overleg, op 
de werkwijze, de onduidelijkheid in de 
coördinatie en het slecht doorkomen van 
informatie. Tevens spelen er discussies 
rond het aanvragen van subsidie voor 
landelijke ondersteuning en het samen
werken met andere vrouwenorganisaties, 
zoals de Vrouwenvakbond i.o. 
Deze onderwerpen eisten de eerste helft 
van '83 de meeste aandacht op, terwijl de 
comités plaatselijk hun activiteiten voort
zetten. 
Er werden aanvragen voor subsidie inge
diend bij Emancipatiezaken en WVC. 
Beide aanvragen werden deels gehono
reerd. Het resultaat was de oprichting van 
een landelijk steunpunt. Gekozen werd 
voor Utrecht, omdat dit het meest centraal 
ligt. Op 14 januari '84 werd het landelijk 
steunpunt (uiteraard feestelijk) geopend. 
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Het resultaat van een ongelooflijk grote 
inzet van vrouwen. Een aantal vrouwen uit 
verschillende comités verklaarde zich be
reid mee te draaien in de organisaties van 
het landelijk steunpunt. 
De vraag waarvoor de comités en het 
landelijk steunpunt zich nog steeds gesteld 
zien is, hoe verder acties te voeren tegen 
de nog steeds doorgaande maatregelen 
om de sociale zekerheid verder af te bre
ken. 
Wat we in ieder geval niet meer willen is 
alleen maar 'reageren op', maar zelf met 
initiatieven komen. Dat vereist veel discus
sie met elkaar en leidde tot nu toe tot 3 
landelijke themadagen over sociale zeker
heid. 
Het najaar '83 stond in het teken van grote 
demonstraties en acties tegen het bezuini
gingsbeleid van de regering-Lubbers. De 
samenwerking tussen de verschillende 
bewegingen van uitkeringsgerechtigden 
werd, door invloed van de landelijke acties, 
steeds hechter. Op veel plaatsen ontston-
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den platforms van verschillende bewegin
gen van uitkeringsgerechtigden. Landelijk 
is er het L.B.U. (Landelijk Beraad Uitke
ringsgerechtigden), waaraan ook het lande
lijk overleg deelneemt. 
Op dit moment zijn er zo'n 100.000 hoofden 
van één-oudergezinnen, die voor het over
grote deel afhankelijk zijn van een bij
standsuitkering. De meesten van hen zijn 
vrouwen en een groot deel van hen is 
actief in één van de 150 bestaande comités. 
Door het grote aantal comités is het lande
lijk steunpunt van groot belang, om contact 
met elkaar te blijven houden, informatie 
uit te wisselen d.m.v. een krant die maan
delijks verschijnt, om elkaar te stimuleren 
en op de hoogte te blijven van de ontwik
kelingen met betrekking tot de sociale 
zekerheid, een eigen visie te ontwikkelen 
en om verdere actie-strategieën uit te stip
pelen. 

Martha Reining 



Politiek en Cultuur 352 

Moderne technologie 

Stelt u zich voor een 100 km lange glazen draad, dunner dan een mensenhaar, waardoor 
tegelijkertijd 4000 telefoongesprekken lopen, gedragen door een lichtstraaltje. Het toege
paste glas is meer dan honderdduizend maal doorzichtiger dan vensterglas en vergelijk
baar met zeer heldere buitenlucht. Glasvezelkabel is een geheel nieuw en veelbelovend 
produkt. Het is dunner en lichter dan een vergelijkbare conventionele telefoonkabel met 
koperen aders of een kabeltelevisiekabeL Daarenboven biedt glasvezel unieke technische 
mogelijkheden en zal waarschijnlijk voor de meeste toepassingen goedkoper worden. De 
grondstoffen voor het vervaardigen van glas zijn in tegenstelling tot koper in praktisch 
onbeperkt winbare hoeveelheden op aarde aanwezig. 
Een andere nog meer omvattende ontwikkeling van recente datum is het voornemen om 
bestaande telecommunicatieapparatuur grotendeels of mogelijk geheel te gaan vervangen 
door digitaal werkende apparatuur. Het gaat om centrales en versterkerapparatuur e.d. 
ten behoeve van telefoon, telex, datanet en op langere termijn ook om de radio- en tele
visiezenders. Dit laatste houdt in dat ook de ontvangers digitaal zullen moeten worden. 
Digitaal werkende apparatuur werkt volgens hetzelfde principe en met gelijksoortige 
'chips' als computers. 
Digitalisering maakt het mogelijk om tegen gelijke kosten de kwaliteit te verhogen en de 
technische mogelijkheden, waaronder de serviceverlening aanzienlijk uit te breiden. Met 
digitale apparatuur kan een universeel bruikbaar digitaal net worden gebouwd dat in de 
plaats kan komen van het huidige telefoon-, telex- en datanet en in principe ook van het 
kabeltelevisienet. Met een huisaansluiting via een enkel kabeltje kan met alle aangesJote
nen op elke gewenste manier worden gecommuniceerd. 
In dit artikel zal op beide toonaangevende ontwikkelingen nader worden ingegaan. 

TELECOMMUNICATIE: 
GETALLEN DOOR GLAS 

De snelheid en de betekenis van de nu 
lopende ontwikkelingen kunnen het best 
begrepen worden tegen de achtergrond 
van enkele feiten uit de historie van de 
'moderne' telecommunicatie. 
Sinds de uitvinding van de telegraaf in 
1836 ontwikkelde de telecommunicatie
techniek zich met zevenmijlslaarzen. In 
1876 vond Graham Bell de telefoon uit, die 
binnen vijf jaar reeds leidde tot honderden 
telefonienetten van Amsterdam tot Hono
lulu. Berichtenverkeer over langere afstan-

den bleef echter nog lange tijd voorbehou
den aan de telegraaf. Dat rond de eeuw
wisseling de behoefte aan spraakverbin
dingen op lange afstand zeer groot was 
getuigt de door de Amerikaanse Bell Tele
phone Cy in het vooruitzicht gestelde be
loning van een miljoen dollar voor wie er 
in zou slagen een bruikbare versterker te 
maken voor langere verbindingen. 
Met de ontwikkeling van de radiolamp na 
1910 werd dit pas goed mogelijk. Kort na 
de eerste wereldoorlog verschenen we-
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reldomspannende telefonieverbindingen 
via radio en kabels en verscheen de radio
omroep. Ook de eerste generatie volauto
matische telefooncentrales, waarbij de 
abonnee helemaal zelf een verbinding kan 

kiezen, stammen uit die tijd. Enkele centra
les uit de twintiger jaren zijn nu nog in ge
bruik. 
Met de uitvinding van de transistor en de 
ontwikkeling van de televisie kort na de 
Tweede Wereldoorlog werden de voor
waarden geschapen voor een volgende 
revolutie in de telecommunicatie. Midden 
zestiger jaren deed de computergestuurde 
centrale haar intrede, einde zeventiger 
jaren gevolgd door 'digitale' verbindingen 
en 'digitaal' schakelende centrales. 

De digitale chip 

Het proces van digitalisering van telecom
municatieapparatuur is een ontwikkeling 
die volgt op de invoering van computerbe
sturing van deze apparatuur. Overigens is 
nog lang niet alle apparatuur computerbe
stuurd. 
Voor een beter begrip van digitalisering en 
de mogelijkheden ervan zal ik eerst even 
ingaan op het digitale computerprincipe, 
op het stoffelijke hart van de computer, de 
digitale micro-elektronica, met andere 
woorden de digitale chip, en op de invoe
ring van computerbesturing. 
Het tijdperk van de digitale elektronica 
breekt aan met de opkomst van de compu
terindustrie in de vijftiger, zestiger jaren. 
Een computer werkt digitaal, dat wil zeggen 
hij verwerkt afgepaste grootheden. Aantal
len guldens, schapen of appelen zijn van 
oorsprong afgepaste, telbare grootheden. 
Grootheden als tijd, gewicht, lengte en 
snelheid zijn dat niet, maar ze kunnen het 
wel worden gemaakt door ze te meten en 
ze uit te drukken in door de mens bedachte 
eenheden: seconde, kilogram, meter enz. 
Voor het verwerken van getallen is een 
computer uitgerust met digitale elektronica, 
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die qua structuur sterk afwijkt van de zoge
naamde analoge elektronica in bijvoorbeeld 
de huidige radio- en televisieapparatuur. 
De ontwikkeling van de computer is er een 
van voortdurend verdergaande miniaturi
sering met als begeleidende effecten de 
prijsverlaging en de vergroting van de ver
werkingssnelheid. 
De ontwikkelingen in de computerindustrie 
hebben vergaande gevolgen voor tele
communicatietechnieken: zowel direct, 
door het overnemen van besturings-en 
exploitatietaken, als indirect doordat de 
voor de computer ontwikkelde micro-elek
tronica de huidige analoge elektronica 
voor geluid- en beeldverwerking zal gaan 
vervangen. Het toepassingsgebied van 
digitale micro-elektronica, met andere 
woorden de digitale 'chip', breidt zich op 
dit moment zelfs zo explosief uit dat er 
sprake is van een aanzienlijk tekort aan 
chips. 
Door het uitrusten van telefooncentrales 
met computerbesturing zijn de kwaliteit en 
betrouwbaarheid toegenomen en kunnen 
nieuwe diensten betaalbaar geboden wor
den zoals het telefonische antwoordnum
mer, waarbij op kosten van de bezitter van 
het antwoordnummer gebeld kan worden, 
de doorschakelservice, waarbij een bin
nenkomend gesprek naar ieder ander 
gewenst nummer kan worden doorge
schakeld, afwezigheidsmelding, kostenop
gave na afloop van een gesprek, enz., enz. 
Nog dit jaar zal een aantal nieuwe diensten 
worden ingevoerd. 
Computerbesturing heeft echter ook tot 
gevolg dat de werkgelegenheid in de ex
ploitatie- en onderhoudssector sterk af
neemt, hetgeen gelukkig goeddeels kan 
worden opgevangen door de nog immer 
voortdurende groei op de telecommunica
tiemarkt. Door de miljardenvergende in
vesteringen zal het nog zeker twintig jaar 
duren voordat alle apparatuur computer
bestuurd is. Daarbij is overigens nog niets 
gezegd over de gevolgen van de omscha
keling op de taakinhoud van de telecom-
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municatiewerker: heel andere technieken 
en het verkopen van vele nieuwe diensten. 

De komst van digitaal geluid 

Terwijl telegraaf en telex, evenals compu
terapparatuur digitale signalen voortbren
gen zijn geluid en beeld van oorsprong 
'analoog'. 
Om telecommunicatieapparatuur te kunnen 
digitaliseren, met andere woorden om ook 
geluid- en beeldsignalen digitaal te kunnen 
verwerken en over te kunnen brengen 
moeten ze van de analoge in de digitale 
vorm worden omgezet. 
Daartoe worden ze omgezet in een reeks 
getallen, die in codevorm over een verbin
ding kunnen worden overgedragen, net 
als telegraaf- en telexsignalen. 
Dat bijvoorbeeld geluid digitaal kan worden 
gemaakt laat het volgende gedachtenexpe
riment zien. Een microfoon bevat een 
trilplaatje dat met het opgevangen geluid 
meetrilt. Als nu een groot aantal malen per 
seconde met regelmatige tussenpozen de 
uitslag van het plaatje wordt gemeten met 
een heel fijn maatlatje, leveren deze 'be
monsteringen' een grote getallenreeks op 
die de bewegingen van het trilplaatje in de 
tijd nauwkeurig vastleggen. In de praktijk 
worden 8000 bemonsteringen per seconde 
genomen voor telefoongeluid en zo'n 40 à 
60.000 voor hifi-geluid. 
Groot voordeel van geluid in digitale vorm 
is dat bij overdracht van de getallenreeks 
in geschikte codevorm, ze vergaand ver
zwakt, vervormd en begeleid mogen zijn 
door storende signalen voordat ze onher
kenbaar worden. Een 'repeater' kan nu de 
gecodeerde getallen bij herkenning weer 
in onberispelijke staat brengen en ze op
nieuw uitzenden. 
Als codevorm wordt algemeen de zoge
naamde binaire code gebruikt, waarbij elk 
getal in een bijbehorende reeks nullen en 
enen wordt omgezet. Zo zijn op een Com
pact Disk, het nieuwe superhifi grammo-
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Digitale Ericsson telefooncentrale 

foonplaatje, de nullen en enen als vlakke 
stukjes en holletjes op het oppervlak vast
gelegd. Deze holletjes met de afmetingen 
van een duizendste millimeter zijn voorzien 
van een reflekterend laagje en worden 
door het lichtstraaltje van een kleine LASER 
afgetast. 
Sinds 1976 zijn in Nederland op bescheiden 
schaal digitale telefoonverbindingen inge
voerd, welke gedeeltelijk worden gebruikt 
voor het in 1981 in dienst gestelde Datanet 
ten behoeve van computercommunicatie. 
In 1980 werd de eerste (gedeeltelijk) digitale 
centrale van fabrikant Ericsson, de grootste 
telefooncentraleleverancier ter wereld, in 
Nederland geplaatst. De digitalisering zal 
vanaf volgend jaar op veel grotere schaal 
van start gàan met de aanleg van een 
digitaal glasvezelnet dat het huidige tele
foon- en telexnet gaat vervangen en met 
de digitalisering van straal- en satellietver
bindingen en de introduktie van een door 
Philips aangepaste digitale centrale van 
fabrikant American Telephone & Tele
graph. 
Philips heeft de ontwikkeling van een ge
heel eigen digitale centrale gestaakt we
gens de hoge kosten en de slechte markt-
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verwachtingen o.a. door de te traag verlo
pende ontwikkelingen. Bedacht moet war .. 
den dat vele duizenden hooggeschoolde 
technici vijf à tien jaar nodig hebben om 
een moderne digitale telefooncentrale te 
ontwikkelen. Er zijn minder dan tien fabri
kanten op de wereldmarkt die dit aan kun
nen. 
Volledige digitalisering van alle communi
catieverbindingen is een proces dat tot ver 
in de 21 e eeuw zal duren en investeringen 
vergt van tientallen miljarden. 

Glasvezelkabel 

Terwijl de huidige telecommunicatiekabels, 
zoals telefoon- en 'kabel'televisiekabels, 
zijn voorzien van koperen of aluminium 
draden en signalen door middel van kleine 
elektrische stromen overbrengen, doet 
glasvezel dit met een lichtstraaltje. Glasve
zel is daarom een geheel nieuw produkt. 
In de huidige kabels wordt het elektrische 
signaal zo snel verzwakt dat in een kabel
traject, afhankelijk van het type over te 
brengen signalen elke 2 à 5 km een tus
senversterker is opgenomen om het signaal 
weer op voldoende niveau te brengen. In 
glasvezel wordt het licht veel minder snel 
verzwakt. Bijkomend voordeel van licht is 
dat het ongevoelig is voor elektromagneti
sche instraling. Glasvezel kan daarom 
zonder bezwaar, in tegenstelling tot de 
huidige kabels, vlak naast een hoogspan
ningstraject of spoorbaan worden gelegd. 
Glasvezel bezit duidelijke voordelen, wat 
nog niet automatisch betekent dat op 
termijn glasvezelkabel alle huidige kabels 
zal gaan vervangen. Doorslaggevend is de 
prijs van aanschaf en onderhoud van glas
vezel en de hierbij benodigde apparatuur. 
Ondanks een dalende tendens in de afge
lopen jaren ligt deze op dit moment voor 
veel toepassingen nog steeds hoger. 
Over de werking van glasvezel, hoe het is 
samengesteld en hoe het wordt gemaakt 
eerst het volgende. 
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Glas'vezel' is eigenlijk een draad bestaande 
uit een glazen kern omsloten door een 
glazen mantel. Om de draad zijn bescher
mende plastic coatings aangebracht. Om
dat de draad haardun is kan hij zonder 
bezwaar worden gebogen met een krom
testraal van enkele decimeters. Als één 
zijde van de kern wordt aangestraald door 
een lichtbundeltje dan plant de lichtstraal 
die de kern binnentreedt zich onbeperkt 
voort door de kern, ook al maakt de glas
vezel de grilligste bochten. Dit kan omdat 
de mantel rond de kern werkt als een zeer 
goede reflecterende laag, op dezelfde 
manier als prisma's in een verrekijker. Het 
lichtstraaltje dat zich door de kern van de 
vezel voortplant wordt onderweg door 
verschillende oorzaken verzwakt. De be
langrijkste oorzaak van deze demping 
bestaat uit kleine verontreinigingen in het 
glas waardoor dit minder doorzichtig 
wordt. 
Bij het doorzichtiger maken van het vezel
glas zijn grote vorderingen geboekt. Was 
voor rood licht een in 1968 in het laborato
rium vervaardigde kwartsglasvezel 50 
maal doorzichtiger dan vensterglas, nu 
wordt op industriële schaal glasvezel ge
maakt dat 50.000 maal doorzichtiger is dan 
vesterg las, zelfs doorzichtiger dan heldere 
buitenlucht. 
Voor onzichtbaar infrarood (IR) licht is de 
doorzichtbaarheid zelfs nog eens tienmaal 
groter. Verder onderzoek wordt gepleegd 
naar andere glassoorten, waarvan men 
verwacht dat deze nogmaals duizend maal 
doorzichtiger zullen zijn. 
Men hoopt binnen 5 à 10 jaar tot resultaten 
te komen. Gevolg van deze ontwikkeling is 
dat terwijl het nu in principe mogelijk is 
om meer dan 100 km te overbruggen, het 
met de nieuwe vezel wellicht mogelijk zal 
zijn om het uitgezonden lichtstraaltje door 
duizenden kilometers vezel voort te planten 
voordat het niet goed meer is waar te 
nemen. In de praktijk zal door de lassen in 
de vezel, gemaakt bij het leggen en nader
hand bij breuk, de afstand zeker de helft 
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minder zijn. 
Het lichtbundeltje kan worden geleverd 
door een kleine LASER of door een LED, 
een kleine rood licht uitzendende diode, 
die tegenwoordig veel consumentenelek
tronica siert. Door het bundeltje zeer snel 
in sterkte te variëren kunnen grote aantallen 
digitale codewoorden de glasvezel worden 
ingestraald zodat grote hoeveelheden 
geluid- en beeldsignalen kunnen worden 
overgedragen. 

Multimode en monomodevezels 

Er zijn twee soorten vezels ontwikkeld, de 
'multimode' en de 'monomode'. De mo
menteel vooral veel in het buitenland 
toegepaste multimodevezel is van het 
'graded-index' type, dat een gelaagd 
opgebouwde kern heeft waardoor het licht 

Het lassen van een glasvezelkabel 
(opname 20x ware grootte) 
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minder wordt gedempt dan in het oor
spronkelijke type multimodevezeL In Ne
derland heeft de PTT, die als monopolist 
alle telecommunicatiekabels in de grond 
legt of laat leggen, ook al worden ze daarna 
slechts door bedrijven gebruikt, gekozen 
voor monomodevezeL Dit is de meest 
geavanceerde vezel, maar ze is nog niet 
helemaal uitontwikkeld, waardoor we een 
tragere start maken dan sommige andere 
landen. Onlangs zijn op proef in Rotterdam 
twee kabels met monomodevezels gelegd. 
Al vanaf 1986 zullen dergelijke kabels op 
grotere schaal worden gelegd. 
De monomodevezel heeft een kerndiameter 
van circa vijf duizendste millimeter, tegen 
vijf honderdste bij de multimodevezeL De 
kern van de monomodevezel is zo dun dat 
anders dan de kern van de multimodevezel, 
er maar één lichtstraaltje door kan en dat 
zich precies in de richting van de as van de 
kern voortplant. Met de monomodevezel 
kunnen de grootste afstanden worden over
brugd. 
Een glasvezelkabel bestaat uit een dikke 
stalen trekdraad met rondom een aantal 
glasvezels. Hieromheen komt een stevige 
beschermende mantel die bovendien zeer 
goed waterdicht moet zijn. Naast een grote 
gevoeligheid voor breuk door trekken, 
wordt glasvezel namelijk door water afge
broken. Niet goed beschermd tegen vocht 
is het dunne glazen draadje binnen enkele 
jaren volledig verweerd en daarvoor waar
schijnlijk al gebroken. 
Een zorgvuldig gefabriceerde, onbescha
digde kabel heeft echter een levensduur 
van meer dan twintig jaar. 
Naast de kwartsglasvezels worden er ook 
kunststofvezels gemaakt. Deze zijn goed
koper en veel buigzamer, maar dempen 
het licht veel meer. Ze worden daarom 
slechts op korte afstanden ingezet, vooral 
als binnenbekabeling. 

Vezelfabricage 

De fabricage van een glasvezel is een 
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ongelooflijk nauwkeurig proces dat slechts 
dankzij computerbesturing kan slagen. 
Via chemische processen, vergelijkbaar 
met die voor de fabricage van het basis
materiaal van 'chips', wordt een glazen 
staaf van een halve meter lang en ruim 
een halve centimeter dik gemaakt. De 
staaf, bestaat uit een kern met een er om
heen liggende mantel van een geschikte, 
iets verschillende samenstelling. De staaf 
wordt verhit door een brander met een 
zeer constante temperatuur (ca. 2.000°C 
met een nauwkeurigheid van een graad 
celcius). Vervolgens wordt de staaf uitge
trokken tot een draadje van een kilometer 
lengte. Kern en mantel moeten overal 
precies even dik zijn en er mogen geen 
kleine scheurtjes ontstaan. Gelijktijdig 
wordt de draad voorzien van twee laagjes 
beschermende coating. 

Toekomstige ontwikkelingen 

Met de hier geschetste nieuwe technieken 
zijn de ontwikkelingen in de telecommuni
catie uiteraard niet afgelopen. In de labora
toria wordt naarstig gezocht naar bruikbare 
technieken om de huidige micro-elektronica 
nog sneller, nog kleiner en nog goedkoper 
te maken, waarvan zowel de computer- als 
de telecommunicatiesector zal profiteren. 
Gedacht wordt zelfs aan het vervaardigen 
van chips met behulp van biochemische 
processen. 
Andere ontwikkelingen vinden o.a. plaats 
aan chips die rechtstreeks glasvezel-licht
straaltjes kunnen versterken en omschake
len, aan sprekende chips ten behoeve van 
allerlei soorten meldingen, aan kleine 
draagbare, draadloze telefoons met onbe
perkt bereik, enz. 
Belangrijk oogmerk van verschillende 
ontwikkelingen is de kwaliteitsverbetering 
van de huidige telecommunicatienetten en 
het aanpassen van de beschikbare moge
lijkheden aan nieuwe diensten, het uitbrei
den van faciliteiten bijvoorbeeld ten be-



Politiek en Cultuur 

hoeve van datatransport over telefoonlij
nen, zonder dat dit tot prijsverhogingen 
leidt. 
Doel van andere ontwikkelingen is het 
vergroten van de gebruiksmogelijkheden 
van randapparatuur, ze geschikt te maken 
voor nieuwe diensten en het bedienings
eemfort te verhogen. 
Dat echter de behoefte van de consument 
aan uitbreiding van faciliteiten veel kleiner 
is dan de optimistische verwachtingen in 
veel landen zo'n tien, vijftien jaar geleden, 
is intussen wel duidelijk geworden. 
In de zakelijke en bestuurlijke sector groeit 
de behoefte aan telecommunicatievoorzie-

BINNENGEKOMEN BOEKEN 
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ningen gestaag. Door de nog steeds toe
nemende betekenis van plannen, sturen, 
regelen en coördineren op alle terreinen 
van de samenleving, groeit zowel de be
hoefte aan informatieverwerkende compu
tersystemen als aan snelle informatietran
sporterende telecommunicatievoorzien in
gen. Vooral het gebied van de kantoor
automatisering belooft op afzienbare ter
mijn een enorme groei door te maken. 
Betrouwbaar en technisch geavanceerd 
datatransport is daarmee onlosmakelijk 
verbonden. 

Peter Reek 

'Mensen en machten in het economisch leven'; auteur: prof. dr. H. J. van Zuthem; uitge
verij: Van Loghum Slaterus bv te Deventer; prijs: f 26,50. 
Deze uitgave is de vervanger van 'Inleiding in de economische sociologie' van dezelfde au

teur. 
'Vrouwen, beroepsarbeid en gezin'; auteurs: Hanneke Veerman en Carla Verheijen; 
uitgeverij: Van Loghum Slaterus bv te Deventer; prijs: f 24,50. 
Met dit boek dragen schrijfsters bij aan een duidelijker beeld van zowel de achtergronden 
van de relatie tussen werk en welzijn als van hiaten in de kennis waar het de buitenshuis 
werkende gehuwde vrouw betreft. 
'Stalinistische herinneringen'; auteur: dr. A. A. de Jonge; Kruseman's Uitgeversmij bv te 
Den Haag; prijs: f 24,50. 
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Boekbespreking 

Nuttige informatie en 
waardevolle conclusies 

Een jaar geleden hebben we in dit tijdschrift 
aandacht besteed aan de opstellenbundel 
'eigenwijs vredesbeleid'. In die korte be
schouwing maakten we ook melding van 
Duco Hellema's overzicht van de begintijd 
van de NAVO. We citeerden er zijn conclu
sie, die bepaald niet in een politiek luchtle
dig werd neergeschreven, dat een zgn. 
'Europees alternatief' bepaald niet vanzelf
sprekend vredelievender, stabieler of min
der bedreigend zou hoeven te zijn dan de 
NAVO zoals ze is. 
Sedertdien is dat 'Europese alternatief' 
door voorstanders daarvan, ook in de 
vredesbeweging, meer naar voren gescho
ven en is het meer in het middelpunt van 
de discussie komen te staan. In het okto
bernummer van Politiek en Cultuur is het 
door Nico Schouten aan een scherpe ana
lyse onderworpen. 
Ook Helierna heeft zich met dat probleem 
verder bezig gehouden. In een bij uitgeverij 
Jan Mets verschenen boek, 'Frontlijn van 
de koude oorlog', behandelt hij de tot
standkoming van de Westduitse herbewa
pening sedert de Tweede Wereldoorlog en 
hij sluit zijn studie af met een hoofdstuk, 
waarin hij de Westeuropese optie verder 
onder het ontleedmes neemt. 

De herbewapening van West-Duitsland, 
die de hoofdmoot van het boek uitmaakt, 
wordt door Duco Helierna behandeld in 
een nadrukkelijk begrensd kader. Hij betrekt 
daarin niet of nauwelijks de politiek van de 
Sowjet-Unie, noch ook het gebeuren in 
Oost-Europa, met name dan de DDR. Zijn 
thema is: Wat bewoog bij die herbewape-

ning welke groepen in de Verenigde Staten, 
welke waren de drijfveren van de leidende 
Westduitse kringen, welke krachten werk
ten er in West-Europa in dit verband. An
ders gezegd; hij ziet drie hoofdtendensen 
die beurtelings in elkaars verlengde, beur
telings tegen elkaar in werkten. Dat zijn het 
Atlantische streven, uitdrukking van een 
expansieve Amerikaanse politiek die de VS 
een blijvende leidersrol toebedeelde, de 
'Europese' constructie waarbij een geïnte
greerde Westeuropese macht als een soort 
tweede Atlantische pool zou functioneren 
en de VS hun rol in West-Europa zouden 
beperken- en tenslotte de in haar conse
quenties onbeperkte autonomie van de 
Westeuropese staten- in het bijzonder 
van West-Duitsland. 
Heilerna laat zien hoe de Adenauer-politiek 
gebaseerd was op het denkbeeld dat een 
herstelde soevereiniteit via de herbewape
ning zou worden bereikt en hoe daarbij 
beurtelings de Atlantische en de Europese 
optie werden gehanteerd, terwijl binnen 
Duitsland belangrijke krachten werkten 
aan een volledige zelfstandigheid in alle 
opzichten- ook op het punt van de atoom
bewapening. Uiteindelijk was het de Atlan
tische constructie die won - maar voor 
hoelang? 
In dat verband blijft van grote betekenis 
wat de schrijver aan het begin van zijn 
boek met nadruk stelt, namelijk dat de 
hoofdmotieven voor de Amerikaanse poli
tiek na de Tweede Wereldoorlog allereerst 
economisch van aard waren. Het zullen 
vanzelfsprekend ook in belangrijke mate 
economische krachtsverhoudingen zijn, 
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die in de toekomst gaan bepalen hoe bin
nen de kapitalistische wereld de politieke 
en militaire verhoudingen liggen. 
Vanuit deze vaststelling is het maar een 
betrekkelijk kleine stap naar Duco Hellema's 
slothoofdstuk, waarin hij de 'Europeanise
ring' aan een kritische beschouwing on
derwerpt. 
Polemiserend met o.a. W. L. Brugsma 
daarover (en dus over terugtrekking van 
de Amerikanen) roept hij deze vraag op: 
'Hoe zal het in Duitsland ontstane machts
vacuum worden gevuld? Door een enorme 
uitbreiding van de Westduitse militaire 
macht? Door Westduitse medebeschikking 
over de Europese nucleaire arsenalen? 
Wat er ook zou gebeuren, het is zeer de 
vraag of dergelijke ontwikkelingen de 
ontspanning in Europa ten goede zouden 
komen, al was het alleen maar omdat in 
Moskou altijd met het grootste wantrouwen 
is gekeken naar ontwikkelingen in de rich
ting van Westduitse beschikking, dan wel 
medebeschikking over atoomwapens.' 
En even verder: 'Europese militaire verzelf
standiging impliceert, onder de gegeven 

PARTIJDOCUMENTEN 

Oprichting nieuwe partij 
verwerpelijk 
Blijkens een uitgegeven verklaring heeft het zich 
noemende VCN besloten de voorbereidingen te tref
fen voor de oprichting van een eigen partij. 
Het dagelijks bestuur van de CPN acht dit verwerpe
lijk en volledig in strijd wat nu nodig is: initiatieven 
tot actie en machtsvorming tegen het kabinet-Lub
bers en voor een progressieve politiek. 
Oprichting van een nieuw partijtje is wel het laatste 
waar de mensen op zitten te wachten. 

Een overgrote meerderheid van de CPN heeft zich al 
eerder scherp afgekeerd van de vorming van het 
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politieke en militaire verhoudingen, een 
herverdeling van de machtsverhoudingen 
binnen de westerse wereld en geen veran
dering in de manier waarop politiek wordt 
bedreven. Waarom zou men daarover 
illusies hebben? Illusies over de regering 
van Thatcher? Over de Westduitse christen
democraten?' 
Heilerna noemt dit in zekere zin valse keu
zes. Hij acht de modernisering van het 
kernwapenarsenaal het meest bedreigende 
gebeuren van deze tijd, waarop zich de 
krachtsinspanning van de vredesbeweging 
moet concentreren- om van daaruit ver
dere terugdringing van de (kern)bewape
ning te bewerkstelligen. Daarbij is erken
ning van de in 1945 vastgelegde politieke 
grenzen een essentieel punt. 
Waar zoveel ge-atlanticeerd en ge-europe
aniseerd wordt de laatste jaren, en er zoveel 
papiermassa's met binnen die raamwerken 
ontwikkelde theorieën over ons heen ge
stort worden, verdient een nuchtere, histo
risch stevig onderbouwde benadering als 
die van Heilerna alle aandacht. 

M.B. 

VCN. Ook nu laat de CPN zich niet hinderen door per
sonen die zich richten op versplintering en afbreuk 
willen doen aan de activiteiten van onze partij. 
Van een scheuring, zoals die in sommige media 
wordt gesuggereeerd, is dan ook geenszins sprake. 
Het betreft hier personen, van wie een aantal lid is 
van de CPN, die zich baseren op standpunten die ver 
verwijderd zijn van hetgeen kenmerkend was en is 
voor communistische politiek. Uit publieke uitlatin
gen van woordvoerders van het VCN blijkt dat steeds 
duidelijker. 
Actie voor vrede en tegen atoombewapening en te
gen het beleid van het kabinet-Lubbers moet geba
seerd zijn op een consequent optreden voor verster
king van de oppositie en het tot stand brengen van 
progressieve samenwerking. Dat is wat van commu
nisten wordt verwacht. 
Het dagelijks bestuur roept de leden van de CPN op, 
zich met alle energie aan die taak te wijden. 

Het dagelijks bestuur van de CPN 
Amsterdam, 9 oktober 1984 



JDOPMDRRilN Joop Morriën 

. . . u,J~·lll.:!·~~~ 
Jan Stam, tot nu toe ten onrechte slechts in kleine 
kring bekend, speelde een vooraanstaande rol in de 
marxistische, later communistische beweging in In
donesië en in zijn (onderwijzers-) vakorganisatie. 
Deze goed gedocumenteerde en met uniek fotomate
riaal geillustreerde biografische schets geeft een boei
ende kijk op het leven en het denken van een man, die 

JAN SI AM RIBIIIN INOONISillN rlfDlRIANO al vanaf 1912 in 'Indiese Brieven' in het SOP-blad De 
Tribune beelden schetste van en visies gaf op het Ne

derlandse kolonialisme in die tijd. 
Zijn opvattingen hadden duidelijk hun invloed o~ de standpunten die SOP en 
later CPH innamen ten opzichte van het koloniale vraagstuk. 
Hij onderhield goede kontakten met o.m. Sneevliet en met Indonesische nati
onalisten en was betrokken bij de oprichting van de PKI, in welks hoofdbe
stuur hij enige tijd zitting had. 
In 1941 werd Stam we1ens iUe~ale werkzaamheden voor de CPN door de Duit
sers gearresteerd en htJ stierf m 1943 in het concentratiekamp Neuengamme. 

160 bladzijden paperback f 21,-

Stefan Heym 

• • 
Stefan Heym beschrijft in deze intrigerende roman 
feitelijk hoe geschiedschrijving ondergeschikt kan 
worden gemaakt aan de belangen van machtheb
bers. 
Als redacteur van een commissie aan het hof van ko 
nmg Salomo werkt de historicus Ethan ben HosaJa 
aan de btografie vanSalomo's vader, koning Davtd. 
Hij raakt bezeten van de vraag, wat voor mens Da
vid was, die een koning, diens dochter en zoon als 
hoer diende, die als huurlin~ tegen ziJn eigen volk 
vocht, maar die ook een memgte boeren en een troep 
weerbarstige nomaden tot een natie aaneen wist te 

smeden. Spoedig komt aan het licht, dat Ethan zich met deze onderneming in 
een wespennest heeft gestoken. Hij ziet zich omringd door machtige heren, die 
elk hun eigen belang hebben bij het verd aien van onwel~evallige feiten: de 
waarheid mag niet aan het licht komen. Geschiedschrijving m dienst van de ac
tuele P?litiek. 
De bOeken 1 en 2 Samuël en 1 Koningen in de Bijbel worden door Heym - als 
resultaat van Ethans werkzaamheden - op de voet gevolgd, maar de analogie 
met het heden i onmiskenbaar. 

86 bladzijden paperback f 27,50 
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In bijgaand artikellaat Cees IJmkers, 
Eerste Kamerlid voor de CPN, een aantal 
internationale ontwikkelingen de revue 
passeren. Het stuk is gebaseerd op een 
rede die Cees /Jmkers in november in 
de senaat heeft gehouden. 
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Over WEU, Reagan en 
Nicaragua 

Weliswaar hebben zich dit jaar geen ernsti
ge conflicten voorgedaan, doch de zo 
nodige ontspanning tussen de twee groot
ste machten, de Verenigde Staten en de 
Sowjet-Unie, heeft zich evenmin ontwik
keld. De noodzaak de dialoog tussen de 
staten van Oost en West te bevorderen is 
dringender dan ooit gewenst. De Neder
landse regering zegt dat zij het hare wil 
bijdragen om deze dialoog te bevorderen, 
maar over de concrete aanpak zegt zij wei
nig. 
Dat de dialoog tussen de staten nuttig en 
nodig is behoeft geen nadere uitleg. 
De dialoog zal er op gericht moeten zijn 
om resultaten te bereiken, dat wil praktisch 
zeggen, om de blokkenpolitiek te doorbre
ken. Daarvoor zijn stappen van regeringen 
nodig. Het is onmiskenbaar dat uit landen 
van het Warschaupact signalen komen, 
gericht op een concrete dialoog over het 
terugdringen van de atoombewapening en 
het verhinderen van de voortwoekering 
van de koude oorlog. Binnen de NAVO zijn 
verschillende geluiden waarneembaar, die 
duiden op hevige spanningen binnen het 
bondgenootschap. Denemarken en Grie
kenland komen met heel eigen opvattingen 
naar voren, maar ook in andere NAVO-lan
den zijn stromingen aanwezig die onmis
kenbaar de potentie met zich dragen om 
regeringsstandpunten te wijzigen. 
Nu er binnen beide blokken iets aan het 

bewegen is, groeit de mogelijkheid voor 
een eigen politieke en diplomatieke activi
teit. Hier ligt ook een taak voor een bredere 
parlementaire activiteit voor partijen die 
voor ontspanning willen optreden. Nog 
steeds blijft de mogelijkheid een buitenge
wone positieve daad te verrichten, door 
definitief af te zien van plaatsing van kruis
raketten. Dit zou de ontspanning in Europa 
in hoge mate dienen en kunnen bijdragen 
tot verdere stappen om wederzijds de 
kernbewapehing te verminderen als begin 
van de totale kernontwapening. 
Overigens blijft de CPN van mening dat 
een plaatsingsbesluit in strijd is met de 
Nederlandse grondwet. 

De Westeuropese Unie 

In dit kader is het nodig enige opmerkingen 
te plaatsen bij de heropleving van de zoge
naamde Westeuropese Unie. 
De vraag is of zo'n WEU het blokdenken 
wil doorbreken en de ontspanning bevor
deren. Die vraag moet ontkennend worden 
beantwoord. 
De idee van de reactivering van de WEU is 
vooral aangezwengeld door de Bondsre
publiek en Frankrijk. Hun doel is duidelijk 
om beide landen een overheersende rol in 
West-Europa te laten spelen. Het is echter 
niet te verwachten dat zulk een ontwikkeling 
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een stabilisatie op langere termijn in West
Europa zou kunnen bevorderen. Daarvoor 
is alleen al de onderlinge concurrentie en 
tegenstrijdigheid tussen beide staten te 
groot. Bovendien zal het wantrouwen in 
de rest van Europa tegen zo'n politiek van 
economisch en vooral militair machtsden
ken groot en onoverbrugbaar zijn. 
De eerste reacties op de herleving van de 
WEU wijzen al duidelijk in die richting. 
Achter de heroplevingsgedachte staat niet 
de wil om een constructieve bijdrage tot 
ontspanning te leveren. Het gaat er om de 
Westeuropese, en vooral de Westduitse en 
Franse wapenindustrie een groter aandeel 
in de wapenwedloop te verschaffen. Het 
anti-amerikanisme van die kant komt niet 
voort uit een principiële afwijzing van de 
koude oorlogskaers van Reagan, maar uit 
platvloerse concurrentie-overwegingen 
van de Europese wapenindustrie. 
In dit geheel spelen een aantal gevaarlijke 
zaken een rol. 
Dat is de Franse atoomwapenindustrie, die 
de WEU aan een eigen atoomarsenaal 
moet helpen. Dat is ook het besluit om de 
Bondsrepubliek weer toe te staan alle 
conventionele wapens te produceren. 
Bestaat er een te rechtvaardigen overwe
ging de Bondsrepubliek dit fiat te geven7 
Naar onze mening is dat niet het geval en 
een waarschuwing daartegen is dan ook 
op zijn plaats. 
Het gaat hier om een verdere stap in de 
bewapening van West-Europa, hetgeen 
onvermijdelijk tot nieuwe spanning zal 
leiden- niet alleen tussen Oost en West, 
maar ook in de verhouding tussen landen 
in West-Europa en vooral met de niet-pact
gebonden landen. 
Nog los van de beoordeling in hoeverre 
het revanchisme in de Bondsrepubliek een 
reëel gevaar is, bestaat het feit dat het 
Flick-concern- dat achter de bewapening 
van nazi-Duitslandstond en ook nu weer 
een dikke vinger in de pap heeft- bij dit 
alles een uiterst dubieuze rol speelt. 
Het is verheugend dat er in de Bondsrepu-
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bliek krachten zijn die deze praktijken aan
pakken. Het is van belang er nog eens aan 
te herinneren dat in 1945 op de conferenties 
van Jalta en Potsdam is besloten, juist 
vanwege de ervaringen met Flick c.s., de 
wapenindustrie te ontmantelen en onder 
blijvende controle te stellen. De weg die de 
WEU wil gaan biedt geen uitzicht op ver
mindering van de spanningen. 
Er is een andere koers voor Europa- zowel 
voor Oost als van West- nodig. 
Door overleg op vele niveau's zou gekoerst 
moeten worden naar een systeem van 
vredesregelingen. Inzet zou moeten zijn 
het nemen van concrete stappen tot dë-es
calatie, vermindering van bewapening, 
afwijzing van de installatie van nieuwe 
atoomraketten en raketsystemen, het 
stapsgewijs verwijderen van de aanwezige 
atoomraketten en het tot stand brengen 
van atoomvrije zone's in Europa. Ook het 
beëindigen van de gigantische geldverslin
dende militaire manoeuvres dient aan de 
orde te komen. 
In deze dialoog zouden ook de niet-pact
gebonden staten in Europa een rol kunnen 
vervullen. In dit opzicht zou Europa (wat 
iets anders is dan de WEU) wel degelijk 
een eigen blokdoorbrekende rol kunnen 
spelen. De lijn van 'Helsinki' zou voortgezet 
kunnen worden, ook als de supermachten 
nog op gespannen voet tegenover elkaar 
staan. 

Reagans herverkiezing 

De herverkiezing van Reagan is zowel voor 
de buitenlandse als de binnenlandse poli
tiek van de Verenigde Staten ongunstig. 
De vraag of Reagan doorgaat op de weg 
van confrontatie of dat hij in zijn tweede 
ambtsperiode een meer vredelievende 
koers zal varen, is niet te beantwoorden. 
Door de politiek van kracht onder leiding 
van Reagan heeft de kernwapenwedloop 
een gigantische hoogte bereikt. Dat heeft 
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de veiligheid in de wereld bepaald niet ver
groot. 
Reagan is er in zijn vierjarige ambtsperiode 
niet in geslaagd op het gebied van de 
buitenlandse politiek een prestatie van 
betekenis te verrichten. De vraag is ook of 
het herstel van de Amerikaanse economie, 
met het enorm gestegen begrotingstekort 
en hoge rentestand, zich zal handhaven. 
De oproep van de Amerikaanse bisschop
pen, om zich het lot van de 35 miljoen (I) 
armen aan te trekken, is wel onthullend. 
Het is nu te meer nodig dat in Europa 
gewerkt wordt aan een politiek van vrede 
en veiligheid, die gebaseerd is op het 
doorbreken van het blokdenken. Dat is een 
zaak die niet aan de supermachten mag 
worden overgelaten. 

Nicaragua 

Naast de verkiezingen in de VS hebben die 
in Nicaragua veel aandacht getrokken. Op 
zich toch een zeer markant verschijnsel dat 
een gebeurtenis in een klein en straatarm 
land minstens zoveel internationale be
langstelling trok als die in één van de rijkste 
landen ter wereld. 
Er is internationaal sterke druk op Nicara
gua geweest om deze verkiezingen te 
houden, vooral ook van VS-zijde. Toen 
bleek dat ondanks alles de verkiezingen 
zouden plaatshebben, verklaarden de VS 
deze bij voorbaat tot een farce! Vrijwel alle 
internationale waarnemers hebben de 
gang van zaken rond de verkiezingen over
wegend als positief beoordeeld. Ook de 
beide Nederlandse waarnemingsdelegaties 
hebben, los van elkaar, soortgelijke conclu
sies getrokken. Pogingen de verkiezingen 
te boycotten, zoals van Arturo Cruz, zijn in 
het tegendeel omgeslagen. De opkomst 
was hoog en het was mogelijk een stem 
op oppositiepartijen uit te brengen. De 
uitslag heeft bevestigd dat een ruime 
meerderheid achter het huidige bewind 
staat. En of men dat nu leuk vindt of niet. 
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daarmee is deze regering gelegitimeerd. 
De regering-Reagan heeft zich een slecht 
verliezer getoond. Zij heeft er nooit een 
geheim va~ gemaakt, dat zij de contra
revolutionairen militair ondersteunt. Het 
CIA-handboek getuigt er van dat men voor 
geen enkel middel terugschrikt. Na de 
verkiezingen in Nicaragua is het optreden 
nog provocerender geworden. Vliegtuigen 
en marineschepen schenden de grenzen. 
Plotseling is Nicaragua een bedreiging 
voor de buurlanden geworden. De VS 
gedragen zich of zij het alleen voor het 
zeggen hebben op het Amerikaanse half
rond. 
De hoofdlijn in de politiek van Nicaragua is 
duidelijk te herkennen. Men wil de onaf
hankelijkheid van het land handhaven en 
een terugkeer naar een fascistisch Somaza
bewind blokkeren. De regering heeft zich 
bereid verklaard de oplossing, zoals die 
door de Contadoragroep voor Latijns
Amerika is ontwikkeld, te aanvaarden. 
In Nederland bestaat een brede sympathie 
voor Nicaragua, die zich onder meer uit in 
steun en solidariteit door steden, kerken 
en comités. Algemeen wordt ingezien dat 
de onafhankelijkheid van Nicaragua gebaat 
is bij een brede hulpverlening. Van de 
Nederlandse regering mag verlangd wor
den dat zij daaraan meewerkt. Dat zou 
kunnen door de ontwikkelingshulp te ver
groten en ook diplomatieke druk op de VS 
uit te oefenen. 
Er kan een matigende werking uitgaan als 
de Europese staten laten weten, een andere 
opvatting over de Latijnsamerikaanse 
problemen te hebben dan Reagan. 

Cees IJmkers 
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Sinds 1964 bestaan er in India twee com
munistische partijen. De Communist Party 
of India (Marxist) die zich toen afsplitste 
en binnen de internationale communisti
sche beweging een onafhankelijke koers 
ging volgen is in de afgelopen twintig jaar 
beduidend sterker geworden dan de Com
munist Party of India. Tijdens de laatste 
parlementsverkiezingen behaalden de 
twee partijen respectievelijk 6.5% en 2.5% 
van de stemmen. In de verschillende deel
staten van het immense land (730 miljoen 
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inwoners) liggen de verhoudingen anders. 
De sterke inplanting in bepaalde deelstaten 
is tot op grote hoogte terug te voeren tot 
het standpunt dat de oorspronkelijke CPI 
en later de twee aparte partijen hebben 
ingenomen met betrekking tot het agra
risch vraagstuk en het nationale vraagstuk. 
Op de positie van de communistische 
beweging tegen de achtergrond van de 
ontwikkelingen in de Indiase landbouw en 
de mogelijkheden voor de toekomst wordt 
in deze bijdrage verder ingegaan. 

DE LINKSE BEWEGING EN 
HET AGRARISCH VRAAG
STUK IN INDIA 

In het midden van de jaren twintig deed 
zich een radicalisering voor in de Indiase 
nationalistische beweging. Jawaharlal 
Nehru, die in 1947 de eerste minister presi
dent van het onafhankelijke India zou wor
den, stelde in die tijd ondermeer dat de 
onafhankelijkheidsstrijd mede bedoeld 
was om anti-feodale maatregelen door te 
drukken. Daarmee bedoelde hij dat een 
einde moest worden gemaakt aan het 
grootgrondbezit en de daarmee samen
hangende verknechting van de boerenbe
volking. Nehru gaf aan dat hij geen revolutie 
beoogde: hij wilde alleen die hervormingen 
doorvoeren die de landbouw in India naar 
het Europese peil zouden brengen. Het zou 
namelijk een kapitalistische landbouw 
worden met vrije boeren die hun eigen 
grond zouden bewerken zonder feodale 
grondrente af te staan aan de leenheren. 
Die vrije boeren zouden, met het oog op 
grotere oogsten, gemotiveerd zijn tot het 
investeren van geld met de zekerheid dat 
de winsten op die investeringen niet terecht 

zouden komen in de zakken van de rente
niers. 
Op Nehru's voorstellen, die een eind in de 
richting gingen van wat de Communisti
sche Partij van India op dat ogenblik pro
pageerde, kwamen vanuit zijn eigen partij, 
het lndian National Congress (INC), scherpe 
negatieve reacties. Ook Mahatma Gandhi 
was met de frontale aanval op het groot
grondbezit niet gelukkig. Volgens Gandhi 
moest het grootgrondbezit onaangetast 
blijven. De grootgrondbezitters dienden 
overreed te worden om als barmhartige 
renteniers op te treden en mochten in 
geen geval door geweld tot concessies 
gedwongen worden. Tijdens zijn hele 
leven is hij dan ook bij herhaling tussen
beide gekomen als boeren weigerden 
feodale grondrente af te staan. In de film 
Gandhi wordt getoond hoe de man één 
keer de boeren steunt. Voor hij die steun 
toezegt, stelt hij echter de vraag of de 
grootgrondbezitters, waartegen de strijd 
gericht is, Engelsen zijn. Als dat het geval 
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blijkt te zijn, wordt het sein op groen gezet. 

Boerenbewegingen die de anti-Britsestrijd 
en de anti-feodale strijd verbonden konden 
over het algemeen niet op de steun van 
het INC rekenen, om het zachtjes uit te druk
ken. 

Stromingen binnen de congrespartij 

Na de onafhankelijkheid is de regerende 
INC door de stromingen voortdurend heen 
en weer getrokken. Aan de ene kant ston
den de politici die de agrarische structuur 
niet wilden veranderen. Dit was de mach
tigste groep omdat de belangengroep die 
zij vertegenwoordigden het apparaat van 
de Congress party controleerden. 
De andere groep, geleid door Nehru, kwam 
echter met sterke politieke en economische 
argumenten. Het politieke argument was 
ondermeer ingegeven door de propaganda 
die de Communist Party of India, de groot
ste oppositiepartij. op dat ogenblik voerde 
voor landhervormingen. De CPI had net na 
de onafhankelijkheid in het gebied Telen
gana (Andhra Pradesh) een gebied zo 
groot als Nederland van het feodale juk 
bevrijd, middels een gewapende strijd die 
kon rekenen op de steun van alle geledin
gen onder de boerenbevolking. 
Landhervormingen, met name het krijgen 
van miljoenen pachters en landarbeiders 
van een eigen stukje land, beantwoordden 
aan het verlangen van de overgrote meer
derheid van de plattelandsbevolking. Om 
dat verlangen kon het INC moeilijk heen 
en de druk om landhervormingen in het 
verkiezingsprogramma op te nemen werd 
alsmaar groter. 
De economische argumenten die door 
Nehru en door de meer verlichte groep 
onder de burgerij en intellectuelen in het 
INC op tafel werden gelegd waren minstens 
even belangrijk als de politieke argumen
ten. In de eerste plaats kon er binnen de 
bestaande landbouwstructuur geen verho
ging van de produktie worden verwacht, 
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hetgeen tot gevolg zou hebben dat er 
voedselproblemen zouden ontstaan, zeker 
indien men de industrialisatie in versneld 
tempo op gang wilde brengen. De burgerij 
in de steden had behoefte aan voldoende 
en goedkope voedselprodukten voor de 
arbeidskrachten en was daarom gebaat bij 
een kapitalistische hervorming van de 
landbouw. Het andere argument van de 
hervormers waar de burgerij wel oren 
naar had was de verwachte verhoging van 
de koopkracht van de plattelandbevolking. 

Na de onafhankelijkheid 

Alhoewel de politieke en economische 
argumenten van Nehru zwaar wogen, 
liepen ze in de praktijk stuk op de politieke 
alliantie die was gevormd tussen de bur
gerij, met name de monopoliehuizen, en 
de grootgrondbezitters. De communisten 
hebben over het algemeen aangevoerd 
dat de gezamenlijke controle van deze 
twee groepen over het staatsapparaat in 
India, radicale landhervormingen in de 
weg stond en dat de hervormingswetten 
die door de regering werden ingevoerd, 
als doel hadden de scherpe kanten van het 
feodale systeem af te halen. De feodale 
landheren zouden niet uitgeschakeld wor
den, maar zouden geleidelijk in de richting 
van een kapitalistische bedrijfsvoering 
gestuurd worden. Op die manier ontston
den in de jaren zestig en zeventig wat men 
noemt de kapitalistische landheren. Dat wil 
zeggen de grootgrondbezitters die slechts 
een gedeelte van hun land op een moderne 
manier behandelen en op het overige deel 
op de oude feodale manier met deelpach
ters verder gaan. 
Daarnaast is er in een aantal deelstaten in 
India door de uitbreiding van het kapitalis
me een groep rijke boeren ontstaan. De 
laatste ontwikkeling was het gevolg van de 
gevoerde regeringspolitiek die enerzijds 
inkomsten uit de landbouw niet belastbaar 
stelde en anderzijds door middel van grote 
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investeringen irrigatieprojecten tot stand 
bracht. De introductie van hoge opbrengst 
gewassen, ruime kredietmogelijkheden en 
gewaarborgde minimumprijzen voor een 
aantal landbouwprodukten vanaf de 
tweede helft van de jaren zestig werden 
door een groeiend aantal grote boeren en 
landheren aangegrepen om over te scha
kelen op een nieuwe vorm van landbouw, 
namelijk de kapitalistische produktiewijze. 

Pessimisme 

De gevolgde politiek begon vanaf het 
einde van de jaren zestig resultaten af te 
werpen. Er was een snelle verhoging in de 
landbouwproduktie. Later zou blijken dat 
die expansie slechts van korte duur was. 
De euforie over de successen van de zoge
noemde Groene Revolutie heeft tijdens de 
afgelopen tien jaar weer plaats gemaakt 
voor een terecht pessimisme. 
Het pessimisme stoelt op de volgende fei
ten: 
1. Alhoewel grote en chronische voedsel
tekorten niet langer voorkomen, blijkt de 
huidige groei (minder dan drie procent per 
jaar) toch niet voldoende te zijn om een 
veilige voedselvoorraad te verzekeren, 
zelfs niet op basis van het bestaande veel 
te lage consumptiepatroon. Bovendien is 
er voor bepaalde gewassen geregeld spra
ke van overproduktie waardoor de markt 
in elkaar stort. Hierdoor worden elk jaar 
miljoenen boeren geruïneerd. Met name 
de middelgrote boeren die zich met het 
vooruitzicht op hoge prijzen hadden toege
legd op de verbouw van bijvoorbeeld 
suikerriet, jute, uien of katoen, worden 
hiervan het slachtoffer. Hun ondergang 
werkt als remmend voorbeeld in, op de 
uitbreiding van het kapitalisme. 
2. De landverdeling is sinds de noodtoe
stand in 1975 geruisloos uit de regerings
politiek verdwenen. Het streefdoel van de 
Indiase landhervormingen was de herver
deling van al het land boven het wettelijk 
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vastgesteld plafond, namelijk twintig acres 
of ongeveer acht hectaren. Is dit streefdoel 
bereikt? In 1969 berekende de regering 
dat, uitgaande van het plafond, 63 miljoen 
acres voor herverdeling in aanmerking 
zouden komen. Volgens de laatste gege
vens hebben de diverse deelstaatregerin
gen die de verantwoorde1ijkheid bebben 
voor de uitvoering van het programma, 
vier miljoen acres als herverdeelbaar aan
gewezen en zijn er minder dan 2 miljoen 
acres daadwerkelijk toegewezen aan nieu
we eigenaren. Van dit herverdeelde land 
bevinden zich 1,2 miljoen acres in de door 
links gedomineerde deelstaten Kerala, 
West-Bengalen en Tripura. Ook in het 
politiek gevoelige grensgebied Kashmir 
werd een niet onbeduidende oppervlakte 
land herverdeeld. 
3. Op een ander vlak hebben de landher
vormingen wel succes gehad. Door de -
officiële afschaffing van het zamindari 
stelsel (het leenherenstelsel) werden de 
grote pachtboeren vrijgemaakt van de 
feodale onderwerping aan de zamindars 
en konden ze zich tot moderne bedrijfs
boeren ontwikkelen. Dit had mede tot 
gevolg een ontwikkeling die tegengesteld 
was aan de bedoelingen van de landher
vormingen: de rijke boeren gingen stukken 
land inpikken van de arme boeren. Hierdoor 
is in de laatste twintig jaar een versneld 
proces van verarming en proletarisering 
op het platte land op gang gekomen. Het 
percentage landarbeiders in de totale land
bouwbevolking steeg tussen 1960 en 1980 
van 24 tot ongeveer 45 procent. Tegelijker
tijd daalde het reële inkomen, berekend op 
basis van de prijzen in 1960, van Rs 1.76 
naar Rs 1.64 (ongeveer 40 cent) per dag en 
daalde het aantal gewerkte dagen van 208 
dagen voor mannen en 139 dagen voor 
vrouwen naar respectievelijk 185 dagen en 
129 dagen. De rijkste tien procent van de 
plattelandsbevolking bezit meer dan de 
helft van het land en de armste tien procent 
heeft minder dan 0,1 procent van het land. 
Hiermee gepaard gaat een verankering 
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van de slavernij. Het aantal slaven, die 
eufemistisch "bonded labourers" worden 
genoemd, bedraagt in negen deelstaten 
die door een onafhankelijke studie werden 
onderzocht, 2,5 miljoen mensen. Volgens 
lndira Gandhi echter zijn er haast geen 
gebonden arbeiders meer. Haar regering 
heeft er honderdduizend kunnen indentifi
ceren en heeft er al ruim dertigduizend (I) 

in hun rechten hersteld. 

Ontwikkelingen in een notedop 

Over de bovengenoemde ontwikkelingen 
zijn de twee communistische partijen het 
over het algemeen eens. Samenvattend 
kan worden gesteld dat: 
1. de regering is afgestapt van Nehru's 
nadruk op landhervormingen; 
2. de oplossing voor het landbouwpro
bleem gezocht wordt in produktieverho
gingen door middel van de kapitalistische 
bedrijfsvoering door een beperkte groep 
rijke boeren en kapitalistische landheren; 
3. de toenemende verpaupering van de 
grote meerderheid van boeren en landar
beiders om zich heen grijpt; 
4. de proletarisering (landverlies) van de 
kleine boeren en deelpachters samenvalt 
met de opkomst van de groene revolutie; 
5. de achterlijke sociale structuren (slaven
arbeid, kastetegenstellingen, vrouwenver
drukking, etc.) eerder zijn versterkt dan ver
zwakt. 
Over de strategie die gevolgd moet worden 
om aan het huidige regeringsbeleid een 
eind te maken en een zo breed mogelijke 
boerenbeweging op te bouwen, bestaan er 
echter een aantal verschillen van opvattin
gen. In wat volgt zullen we in het kort 
aangeven wat die verschillen zijn. 

Opkomst van de boerenbond 

In 1936 werd de All-India Kisan Sabha 
opgericht. In die boerenbond werkten de 
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diverse politieke partijen samen, maar al 
snel werd de CPI de toonaangevende 
partij. In de jaren veertig leidde dit tot een 
breuk met de niet-communistische boeren
leiders. Toch was de door de CPI geleide 
Kisan Sabha in staat massale boerenbewe
gingen te organiseren waarin alle lagen 
van de plattelandsbevolking met uitzonde
ring van de zamindars en hun knechtvolk 
participeerden. Boerenleiders uit die tijd 
verklaarden dat zij toen in deelstaten als 
Bengalen, Punjab, Kerala en Andhra Pra
desh als het ware bovengronds onder
gronds konden gaan, d.w.z. in de dorpen 
waar ze sterk waren stond de hele bevolking 
achter de communistische leiders in hun 
strijd tegen de uiterst kleine groep die 
wilde vasthouden aan het feodale zamin
dari stelsel en aan de koloniale overheer
sing. De onafhankelijkheid van India in 
1947 en de officiële afschaffing van de 
zamindars vanaf de jaren vijftig bracht een 
fundamentele wijziging teweeg in de stra

tegische objectieven van de boerenstrijd 
en in de samenstelling van het verzet. Er 
ontstond een opsplitsing binnen de boe
rengemeenschap. 
De opgave waarvoor de communisten zich 
gesteld zagen was moeilijk. Zij dienden de 
juiste middenweg te kiezen, gebruik ma
kend van zowel de tegenstelling tussen 
alle boeren en de leenheren, die uiteraard 
met wetteksten niet automatisch werd 
opgelost, als tussen de boeren onderling. 
In de jaren vijftig en in de eerste helft van 
de jaren zestig vormde dit geen groot 
probleem. Gebruik makend van de federale 
wetten wist de eerste communistische 
deelstaatregering in Kerala (1957-59) bij
voorbeeld een geïntegreerd landhervor
mingsprogramma door te voeren waardoor 
de deelpacht werd afgeschaft. Daarmee 
was de mogelijkheid van landhervormin
gen binnen de burgerlijke wetgeving ten 
volle benut. Voor de daadwerkelijke af
schaffing van de macht en het bezit van de 
grote landeigenaren was een hogere vorm 
van strijd nodig, een vorm die de particu-
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liere landeigendom als dusdanig zou on
dermijnen. De strijdvorm die de commu
nistische beweging in de daarop volgende 
periode koos, met name de landbezet
tingsacties rond 1970, was hierop afge

stemd. 
De strijdvorm was echter niet in overeen
stemming met de correlatie van krachten. 
Enerzijds waren de landarbeiders te weinig 
georganiseerd en om een aantal redenen, 
die verband houden met bestaande sociale 
en ideologische dwangsystemen zoals de 
kastestructuur en de patronageverhoudin
gen, eigenlijk ook te weinig organiseerbaar. 
Anderzijds werden de rijke en middenboe
ren door de radicale en niet op hun eisen 
aansluitende strijdvormen afgestoten. 
Volgens Harkishen Singh Surjeet, die in de 
CPIM de verantwoordelijkheid heeft voor 
de boeren beweging, ligt hierin de verkla
ring voor de interne verzwakking van de 
boerenstrijd in de jaren zeventig. 
De doorbraak, waarvan de toekomst nog 
moet bewijzen of het inderdaad de nage
streefde vruchten afwerpt, is weerspiegeld 
in de enorme groei van de door de Com
munist Party of India (Marxist) geleide 
Kisan Sabha. Het ledenaantal is gegroeid 
van 2,5 miljoen in 1977 tot 6 miljoen in 
1981 en 8 miljoen in 1983. Alhoewel de 
cijfers een vertekend beeld geven als ge
volg van het onevenredig aandeel van de 
linkse bolwerken West-Bengalen en Kerala, 
is er toch sprake van een zeer snelle groei 
in de boerenorganisatie. Daarnaast heeft 
de onlangs opgerichte All-India Agricultural 
Workers Union een voorzichtig begin ge
maakt met bijna een miljoen leden in zes 
deelstaten. De landarbeidersbond van de 
CPI (Khet Mazdoor Sabha) heeft ongeveer 
evenveel leden. 

Verschillen binnen de communistische 
beweging 

De nieuwe politieke lijn, die we straks 
nader zullen uitwerken, is ontstaan na een 
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lange en soms hevige discussie die de 
twee communistische partijen (CPI en 
CPIM) sinds 1964 gescheiden hield en die 
in 1967 leidde tot de opsplitsing van de 
Kisan Sabha in twee helften, gevolgd door 
de breuk in de vakbondsfederatie in 1971. 
In de visie van de CPI was er door Nehru 
en later door diens dochter lndira Gandhi 
een beleid gevoerd dat gericht was op een 
doorbraak van het kapitalisme in de land

bouw. 
Met het feodalisme was in grote lijnen 
schoon schip gemaakt en wat er aan ar
chaïsche structuren nog overbleef waren 
niet meer dan restanten. We kunnen dus 
concluderen, zo besloot lndradeep Sinha 
in 1979 zijn toespraak als algemeen secre
taris tot het congres van de door de CPI 
geleide Kisan Sabha, dat 'de kapitalistische 
sector de leidende sector in de Indiase 
landbouw is geworden en dat de kapitalis
tische vorm van uitbuiting de belangrijkste 
vorm van uitbuiting van de plattelandsbe
volking is geworden, alhoewel in enkele 
regio's en gebieden de semi-feodale uit
buiting mogelijk nog domineert'. In tegen
stelling tot de vorige congressen, voegde 
Sinha aan bovenstaande nog een tweede 
conclusie toe, namelijk een karakterisering 
van het kapitalisme in de landbouw in 
India als 'semi-feodaal kapitalisme'. 
Met deze laatste conclusie benadert de CPI 
de ideologische opvatting van de CPIM die 
altijd gesteld heeft dat er zich wel een 
monetarisering in de landbouw heeft voor
gedaan (de opkomst van de geldhandel), 
maar dat het niet tot een duidelijke kapita
listische transformatie in de landbouw is 
gekomen. De produktiewijze, dat is de 
wijze waarop geproduceerd wordt, al dan 
niet gebruik makend van gebonden arbeid 
of vrije arbeid en van deelpacht of eigen 
bedrijfsvoering, is over het algemeen fe
odaal gebleven hetgeen niet wil zeggen 
dat de oogst op een of andere manier toch 
niet in de handel terecht kwam. Het opne
men van de agrarische produktie in het 
kapitalistisch handelscircuit bleef in veel 
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gevallen samengaan met het voortbestaan 
van een feodale produktiewijze en besten
digt zelfs dit voortbestaan. Voor de groot
grondbezitters ontstaat op die manier de 
mogelijkheid zowel uit de handel, als uit 
de feodale uitbuiting (deelpacht, verschul
diging met woekerrentes, hand- en span
diensten) als uit de omvorming van een 
deel van hun landbouwgrond tot modern 
boerenbedrijf winsten te slaan. 
Het beleid van de Indiase regering was, 
volgens de CPIM, Inderdaad afgestemd op 
de omvorming van de feodale landheren 
tot kapitalistische landheren. Vandaar dat 
de partij de Indiase staat ziet als een 'bour
geois-landlord state'. De zogenoemde 
Naxalieten, een communistische afsplitsing 
van het eind van de jaren zestig die onder
tussen in tientallen groepjes uit elkaar is 
gespat, houden overigens nog altijd vast 
aan de dominantie van het feodalisme. 
Nag i Reddy, de meest vooraanstaande 
theoreticus van de Naxalieten, geeft dit in 
zijn boek India Mortgagedop een bondige 
manier weer met de volgende stelling: 
'Elke concrete stap van de Indiase regering 
heeft de basis van de grootgrondbezitters 
verstevigd.' 
De strijd over de correcte zienswijze wordt 
niet alleen tussen de verschillende bonden 
gevoerd. In zijn samenvatting van de le
vendige discussies tijdens het congres van 
de Kisan Sabha vatte Harkishen Singh 
Surjeet de meningenstrijd onder de CPIM 
Kisans, die zich beweegt tussen de opvat
tingen van de CPI en van de diverse Naxa
lieten stromingen, als volgt samen: 'Vroe
ger was er een neiging de penetratie van 
het kapitalisme helemaal te ontkennen. Nu 
is er een tegenovergestelde neiging te 
bespeuren, namelijk de opvatting dat het 
feodale grootgrondbezit en andere semi
feodale verhoudingen bijna volledig zijn 
verdwenen. Beide opvattingen zijn fout. De 
mate van kapitalistische penetratie in de 
landbouw verschilt van deelstaat tot deel
staat en zelfs van regio tot regio.' 
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Nieuwe politieke lijn 

In de regio's waar het kapitalisme verder is 
voortgeschreden (zoals in Punjab, Haryana, 
Kerala, de kustgebieden van Andhra Pra
desh en Tamil Nadu en in delen van ma
harashtra en Gujerat) komt meer nadruk te 
liggen op de strijd van landarbeiders voor 
hogere lonen. In andere regio's (met name 
in Bihar, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, 
Orissa, enz.) ligt het accent meer op een 
strijd tegen semi-feodale vormen van 
uitbuiting zoals de deelpacht, woekerrentes 
en corvee-arbeid. 
In het laatste soort gebieden zijn de pijnlijke 
gevolgen van het door de regering in stand 
gehouden systeem alom tegenwoordig en 
hebben ook de pachters en boeren met 
grotere lappen grond te lijden onder de 
structurele beperkingen. De vorming van 
een breed front tegen de landheren van 
het oude en het nieuwe soort is onder de 
gegeven omstandigheden noodzakelijk. 
Zelfs in de eerste groep van regio's vinden 
de Kisan Sabha's het noodzakelijk om op 
te komen voor de eisen van de grote boe
ren. Tot die eisen behoren in elk geval 
rechtvaardige prijzen voor zowel handels
gewassen als voor agrarische inputs, die 
overigens ook de eisen van kleine en mid
den boeren zijn. 
Bij kleine boeren gaat men er dikwijls al te 
gemakkelijk vanuit dat zij een bestaans
ecanomie zouden bedrijven die weinig 
banden met de markt heeft. Het tegendeel 
blijkt echter het geval te zijn. De huishou
dens met een landoppervlak van minder 
dan vijf acres (72% van de boeren) brengen 
een groter deel van hun produktie op de 
markt dan de middelgrote en zelfs de grote 
boeren met uitzondering van de heel grote 
boerenbedrijven. 
Indien de linkse boerenbonden niet zouden 
opkomen voor rechtvaardige prijzen zou
den niet alleen de arme boerenfamilies uit 
de boot vallen, maar zouden de beter 
gesitueerde boeren in handen vallen van 
de rechtse partijen. De grote aanhang van 
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boerenleiders als Sharad Joshi in Maha
rashtra en Charan Singh in westelijk Uttar 
Pradesh is hiervan een sprekend bewijs. 
Door de breuk binnen het boerenfront 
wordt de gecombineerde macht van rijke 
boeren en landheren in feite versterkt en 
kunnen de pogingen tot organisaties van 
landarbeiders en kleine boeren gemakkelij
ker worden onderdrukt. Een van de streef
doelen van de linkse beweging, namelijk 
het terugdringen van de kastenstructuur 
middels de gezamenlijke boerenstrijd en 
eigenlijk ook als voorwaarde tot het succes 
van de strijd, wordt op die manier geblok
keerd. Een brede boerenbeweging schept 
de mogelijkheid tot een overbrugging van 
tegenstelling gebaseerd op kaste, gods
dienst en taal. 

Belangen van deelgroepen 

De Kisan Sabha's van de twee communis
tische partijen ontkennen dat een dergelijke 
strategie gebaseerd op een front met rijke 
boeren uiteindelijk de landarbeiders en 
kleine boeren ,in de kou laat staan. Hun 
beleid dat uitgaat van de belangen van 
landarbeiders en kleine boeren en daaraan 
zijn grootste kracht ontleent, is wars van 
het principe van onaannakbaarheid in de 
politiek. 
Met de rijke boeren kunnen op lokaal en 
nationaal niveau acties worden gevoerd 
op voorwaarde dat de boeren tegemoet 
komen aan de hogere looneisen van de 
landarbeiders. Op die manier wordt gepro
beerd om een breed agrarisch front op te 
bouwen: 'De strijd voor de eisen van de 
landarbeiders kan niet alleen op basis van 
de eigen belangen worden gestreden, los 
van de andere delen van de boerenbevol
king', zo stelde Harkishn Singh Surjeet 
tijdens het Kisan Sabha Kongres in 1979: 
'Het is noodzakelijk de band te leggen met 
de bredere strijd voor radicale hervormin
gen in de agrarische samenleving. De 
economische strijd moet hand in hand 
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gaan met politieke opvoeding.' 
De politieke opvoeding die de boerenbe
weging moet optillen boven de enge be
langen van de deelgroepen uit, komt on
dermeer tot uiting in de eisen die de afge
lopen jaren in de grote boerendemonstra
ties werden meegevoerd. De boerenmars 
in Delhi op 26 maart 1981, waaraan een 
klein miljoen boeren en landarbeiders 
deelnamen, stond in het teken van zowel 
rechtvaardige landbouwprijzen als van 
minimumlonen voor landarbeiders met 
automatische prijscompensatie, uitbreiding 
van voedsel-voor-werk programma's, 
landhervormingen, kwijtschelding van 
schulden en democratisering van de 
dorpsraden. Het effect van de politieke 
opvoeding kwam ook tot uiting in de deel
name van ongeveer honderdduizend boe
ren en landarbeiders aan de 600.000 sterke 
arbeidersbetoging op 23 november 1981 
in New Delhi en in de grote vredesbetogin
gen in oktober 1982 en september 1983. 

Stille revolutie 

Door de gezamenlijke ar·ties voor elkaars 
eisen proberen de Kisan Sabha's, de Bon
den van Landarbeiders en de Vakbondsfe
deraties hun leden bewust te maken van 
de noodzaak te vechten tegen de machtige 
vijanden van het Indiase volk, vijanden die 
men onder drie woorden kan vatten: im
perialisme, monopoliekapitaal en groot
grondbezit. In de directe confrontatie met 
de laatste structuur volgt de boerenbewe
ging een lijn die aanmerkelijk gecompli
ceerder is dan ten tijde van het Brits kolo
nialisme, maar die nog steeds in grote 
mate bepaald wordt door het feit dat de 
weinig gewijzigde vorm van het landbezit 
de opkomst van een produktieve, demo
cratische en minder ongelijke landbouw
structuur in de weg staat. 
Alhoewel minder gemakkelijk te realiseren 
dan een kwart eeuw geleden, wordt er 
toch nog vanuit gegaan dat frontvorming 
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van rijke boeren en landarbeiders tegen dit 
systeem mogelijk en noodzakelijk is en dat 
de aparte organisatie van landarbeiders 
voor hun eigen eisen hiermee te combine
ren is. De toepassing van deze lijn in ruraal 
West-Bengalen vvaar de CPIM bijna zestig 
procent van de stemmen krijgt bij zowel 
nationale als plaatselijke verkiezingen 
geeft aan dat de lijn aansluit bij de ver
wachtingen van de landbouwbevolking. 
De ontwikkelingen in West-Bengalen zijn 
voorlopig nog geen voorbeeld van een 
links alternatief. Zolang de staatsmacht in 
New Delhi vijandig gezind is, blijft het 
Links Front gevangen in beperkingen van 
constitutionele en financiële aard. Zo kun
nen de landbouwstructuren bijvoorbeeld 
niet echt worden omgegooid. Ondertussen 
schijnt zich in het bewustzijn van de meer 
dan vijftig miljoen Bengalies een stille 
revolutie te voltrekken, namelijk in de 
uitdrijving van het communalisme. 
Het communalisme (godsdiensttwisten) en 
het kastebewustzijn zijn twee verraderlijke 
stromingen die door de politiek langzaam 
afgebroken dan wel aangewakkerd kunnen 
worden. De gevestigde belangen in India 
hebben er om politieke of economische 
reden belang bij de tegenstellingen op 
basis van godsdienst en kaste levend te 
houden. Met name lndira Gandhi heeft 
tijdens haar laaste jaren veelvuldig gebruik 
gemaakt van fundamentalistische stromin
gen. Zo werd bijvoorbeeld in de Punjab de 
extremistische Sikh leider, Bhindranwale, 
door haar partij een steun in de rug gege
ven, teneinde de sterke regionale Akali 
partij de wind uit de zeilen te halen. 
De activiteiten van de fundamentalisten 
liepen geleidelijk uit de hand en in juni 
moest de Gouden Tempel door het leger 
gewapenderhand bevrijd te worden van 
de Sikh terroristen. De bloedwraak op 
lndira Gandhi was daarvan het gevolg. 
Met haar gewelddadige dood op 31 oktober 
werden de bittere vruchten van het ge
volgde beleid binnen gehaald. 
Het is een beleid dat meer en meer geënt 
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wordt op het mobiliseren van etnische en 

godsdienstige groeperingen. Het omkeren 
van dat beleid is de grootste verdienste 
van de communistische beweging, met 
name in die gebieden waar zij sterk is, 
zoals in West-Bengalen. In India zijn de 
misdaden op moslims, onaanraakbaren en 
tribalen de laatste jaren sterk toegenomen. 
Tijdens het jaar 1983 bijvoorbeeld werden 
in de door Congres geregeerde deelstaten 
Uttar Pradesh, Madhya Pradesh en Bihar 
respectievelijk 350, 291 en 134 moorden en 
verkrachtingen van onaanraakbaren gere
gistreerd. In West-Bengalen beperkte het 
zich tot drie gevallen. 

Uitzicht 

De mobilisatie van de arme bevolkings
groepen achter democratische en econo
mische eisen over de religieuseen etnische 
onderscheiden heen, is de enige mogelijk
heid om India veilig te stellen voor het 
anders onvermijdelijke afglijden naar een 
uitzichtloze burgeroorlog. lndira Gandhi 
heeft bewezen dat niet te kunnen. Ook 
haar zoon Rajiv zal er niet in slagen, want 
de eerste voorwaarde daartoe, het om
gooien van de vooruitgang remmende 
landbouwstructuren, is voor hem onaan
vaardbaar. 
De conclusie is dan ook dat iedereen die 
terdege bekommerd is om de pijnlijke 
ontwikkelingen in India in de afgelopen 
maand, niet anders kan dan hopen dat het 
Links Front meer aanhang krijgt om de zo 
noodzakelijke structuurhervorming door te 
drukken. Het ligt voor de hand dat daarmee 
in de landbouw een begin moet worden ge
maakt. 

Kristoffel Lieten 
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'De overheid zal zich niet terughoudend 
kunnen opstellen.' 

Vrouwenmishandeling en geen burenge
rucht, dochterverkrachting en geen incest, 
ongewenste intimiteiten en geen leuke 
plagerijtjes. Eén voor één werden in de 
loop van de jaren zeventig 'voorvallen' als 
deze, opnieuw benoemd. 
Gekozen werd voor woorden die niet 
verhullen dat het om verschillende vormen 
van geweld tegen vrouwen gaat, in veel 
gevallen seksueel geweld. Vanuit de vrou
wenbeweging werden vele acties tegen 

seksueel geweld gevoerd en zijn tal van 
hulp- en opvangprojecten opgericht: Blijf 
van m'n Lijf-huizen, Vrouwen tegen Ver
krachting, Vereniging tegen seksuele 
kindermishandeling, Tegen Haar Wil etc. 
In de onlangs verschenen regeringsnota 
Bestrijding van seksueel geweld tegen 
vrouwen en meisjes wordt een overheids
beleid tegen seksueel geweld uitgestippeld 
dat er wezen mag, mits het ook werkelijk 
wordt uitgevoerd. 

REGERINGSNOTA TEGEN 
SEKSUEEL GEWELD 

Begin jaren tachtig pikte de Tweede Kamer 
het onderwerp seksueel geweld op. Op 
initiatief van cje PSP verzocht zij de regering 
spoedig een begin te maken met een beleid 
dat het geweld tegen vrouwen moest 
tegengaan. Dat hoefde de toenmalige 
staatssecretaris voor Emancipatiezaken, 
Hedy d'Ancona (PvdA), geen twee keer 
gezegd te worden. Zij liet in juni 1982 een 
besloten studieconferentie over seksueel 
geweld organiseren, naar de plaats van 
samenkomst de Kijkduin-conferentie ge
noemd. Daar vond een zeer vruchtbaar 
gebleken confrontatie plaats tussen vrou
wen uit de vrouwenbeweging en vrouwen 
en mannen uit politiek en ambtelijk Den 
Haag, verschillende wetenschappelijke 
richtingen, de hulpverlening etc. De geno
digden praatten in twee dagen een nuttig 
boek bij elkaar: het later verschenen ver
slagboek Seksueel geweld tegen vrouwen 
en meisjes. Hierin worden behalve een 
analyse van verschillende vormen van 
seksueel geweld, denkbeelden en voorstel-

len gepresenteerd waar 'de politiek' voor 
jaren werk aan heeft. Ruim twee jaar zijn 
daarvan inmiddels verstreken en, het moet 
gezegd, er is in Den Haag hard gewerkt 
aan een vervolg op de Kijkduin-conferen
tie. 
In oktober 1983 lag er een voorlopige 
regeringsnota over de bestrijding van 
seksueel geweld, ondertekend door de 
nieuwe staatssecretaris voor Emancipatie
zaken Annelien Kappeyne van de Coppello 
en minister Korthals Altes van Justitie 
(beide VVD), welke op grote schaal werd 
verspreid. En precies op het moment dat 
de Tweede Kamer een klein jaar later de 
onlogische beslissing nam éérst het oude 
porno-verbod op te heffen en dan pas te 
praten over een beleid tegen seksueel 
geweld- waartoe de regering ook porno 
rekent- ontvingen de kamerleden de defi
nitieve regeringsnota in hun postvakjes. 
Als het goed is, is de Tweede Kamer op 19 
november j.l. begonnen aan de behande
ling ervan. 
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Niet per ongeluk 

De nota is geschreven onder verantwoor
delijkheid van de liberalen, die zich voor 
deze gelegenheid in een progressief jasje 
hebben gestoken. Anders dan bijvoorbeeld 
bij het schadelijke gerommel met de abor
tus-wetgeving is deze nota over seksueel 
geweld nu eens geen herenakkoord over 
vrouwenlichamen. En wat evenmin onbe
langrijk is: ook de orthodox-christelijke 
seksuele moraal heeft tot nu toe vrijwel 
geen vat op de inhoud. 
De nota sluit in grote lijnen aan bij de 
visies op seksueel geweld die de afgelopen 
tien jaar vanuit de vrouwenbeweging zijn 
ontwikkeld. 
Met het begrip seksueel geweld wordt in 
de nota gedoeld op situaties waarin vrou
wen en meisjes worden gedwongen tot 
een relatie, een contact of het dulden of 
plegen van een handeling- situaties die 
gemeen hebben dat het steeds om een 
combinatie gaat van seksualiteit en geweld. 
Er worden verschillende vormen van sek
sueel geweld onderscheiden: verkrachting, 
aanranding, seksueel misbruik van kinde
ren, ongewenste intimiteiten, gedwongen 
werken in de porno-industrie of prostitutie 
en internationale vrouwenhandel. 
Hoewel bij vrouwenmishandeling niet 
altijd sprake is van seksuele handelingen, 
komt ook deze vorm van geweld in de 
nota aan de orde. Bij de term geweld wordt 
overigens niet alleen gedacht aan fysiek 
geweld. Ook wanneer psychische of sociale 
druk wordt gebruikt om een vrouw te 
dwingen tot seksuele handelingen spreekt 
de nota over geweld. Aparte, maar helaas 
ook zeer summiere aandacht is er voor 
seksueel geweld tegen in Nederland wo
nende buitenlandse vrouwen en meisjes, 
voor politieke vluchtelingen die in het land 
dat zij ontvluchtten seksueel misbruikt 
werden en voor het vanuit Nederland 
georganiseerde sekstoerisme. 
De regering beschouwt seksueel geweld 
als een ernstige inbreuk op de fysieke en 
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psychische integriteit van vrouwen en op 

haar vrijheid zelf te beslissen over het 
aangaan van seksuele relaties. Het vóórko
men van seksueel geweld wordt geplaatst 
in de context van de machtsposities waarin 
mannen maatschappelijk gezien verkeren 
ten opzichte van vrouwen. Seksueel mis
bruik is veelal een vorm van machtsmis
bruik. 
Heel duidelijk is dat het geval wanneer 
tussen dader en slachtoffer een meer of 
minder vergaande afhankelijkheidsrelatie 
bestaat, en de dader bijvoorbeeld de echt
genoot, partner, vader, hulpverlener of 
werkgever van de vrouw of het meisje is. 
Seksueel geweld wordt beschouwd als 
één van de manieren waarop de machts
verschillen tussen mannen en vrouwen tot 
uiting komen. 
De duizenden vrouwen en meisjes die 
jaarlijks naar een Blijf van m'n Lijf-huis of 
een ander opvanghuis voor mishandelde 
vrouwen vluchten, of die telefonisch hulp 
zoeken in verband met seksueel geweld, 
maken dat nu ook de regering erkent dat 
(seksueel) geweld tegen vrouwen een 
structureel en maatschappelijk probleem 
is. Dit staat tegenover de visie dat het bij 
(seksueel) geweld zou gaan om incidentele 
per ongelukjes, of individuele problemen 
waar mensen zelf maar uit moeten zien te 
komen. 
Nadrukkelijk wordt op verschillende plaat
sen in de nota ook gewezen op de samen
hang tussen seksueel geweld en andere 
vormen van vrouwenonderdrukking. Zo 
hangt seksueel geweld volgens de regering 
onder andere samen met de in verschillen
de opzichten van mannen afhankelijke 
positie waarin de meeste vrouwen verke
ren. Het staat er niet met zoveel woorden, 
maar de auteurs van de nota lijken ervan 
overtuigd, dat economische zelfstandigheid 
de weerbaarheid van vrouwen fors zou 
vergroten. 
Dat er in de nota zo ruimschoots aandacht 
wordt besteed aan het analysekader van 
waaruit de overheid seksueel geweld wil 
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benaderen, begrijp ik als een behartens
waardige poging om het beleid tegen 
seksueel geweld stevig te (kunnen) veran
keren in het totale emancipatiebeleid van 
de overheid. Dat deze poging niet altijd 
leidt tot glasheldere omschrijvingen en 
waterdichte redeneringen- zo wordt sek
sueel geweld een maatschappelijk pro
bleem genoemd maar elders juist weer 
onderscheiden van 'de' maatschappelijke 
positie van vrouwen waarmee dan haar 
sociaal-economische positie wordt bedoeld 
-is jammer. Tegenstanders van de nota, 
want die zijn er in de Tweede Kamer, krijgen 
een open doel aangereikt waarin zij kunnen 
'scoren' met vragen in de trant van 'Hoezo, 
seksueel geweld een maatschappelijk 
probleem, kunt u daarin cijfers noemen.' 
Nou ja, scoren ... 

Ingewikkeld manoeuvreren 

Het overheidsbeleid ter bestrijding van 
seksueel geweld moet dus onderdeel zijn 
van een breed en vooral samenhangend 
emancipatiebeleid, meent de regering. 
Hetgeen zoveel wil zeggen dat maatregelen 
ter bestrijding en mogelijk voorkoming 
van seksueel geweld geen zoden aan de 
dijk zetten wanneer niet tegelijkertijd een 
beleid wordt gevoerd dat vrouwen de 
mogelijkheid biedt een zelfstandig bestaan 
op te bouwen. 
Wat de regering wil bereiken met haar 
beleid tegen seksueel geweld is netjes 
onderverdeeld in punten. 
Ten eerste is dat de bewustwording bij 
mensen die beroepshalve betrokken zijn 
bij de bestrijding van seksueel geweld; ten 
tweede de vergroting van verzetsmogelijk
heden van vrouwen en ten derde de ver
betering van de hulp en opvang aan slacht
offers van seksueel geweld. 
Dat dit rijtje doelstellingen zo kort en niet 
eens echt krachtig is, wekt bevreemding. 
Want de grote hoeveelheid voorstellen die 
in de nota worden gedaan en de 'beleids-
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instrumenten' die daarvoor worden ingezet, 

omvatten veel méér doelstellingen en 
terreinen dan de bovengenoemde drie. Zo 
wil de regering ook dat seksueel geweld, 
zo mogelijk, wordt voorkómen, dat er 
inzicht ontstaat in de motieven van mannen 
om (seksueel) geweld te plegen, dat de 
mentaliteit bij zowel vrouwen als mannen 
verandert en nog veel meer. Eigenlijjk is 
de hele nota toch geschreven met één 
doel, namelijk dat het geweld tegen vrou
wen óphoudt?! Dat had best nog even als 
puntje één genoemd mogen worden ... 

'De overheid zal zich niet terughoudend 
kunnen opstellen', zo is het algemene 
voornemen. Voor het (seksueel) geweld 
dat wordt gepleegd in de zogenaamde 
privésfeer wordt echter een uitzondering 
gemaakt. Hoewel de regering geweldple
gingen binnen intieme relaties even 'on
aanvaardbaar' vindt als het geweld dat 
door onbekenden wordt gepleegd, wordt 
toch een verschillende benadering voorge
steld. Geweld binnen relaties zou juist wél 
terughoudend benaderd moeten worden. 
Voornaamste reden is de grondwettelijke 
bepaling dat de overheid behalve voor de 
'onaantastbaarheid van het menselijk 
lichaam' ook zorg draagt voor de 'bescher
ming van de persoonlijke levenssfeer'. Het 
menselijk lichaam betreft duidelijk één 
persoon, daarover is geen misverstand 
mogelijk. Bij de persoonlijke levenssfeer 
ligt dat anders. Deze kan op één persoon, 
maar ook op meerdere personen betrekking 
hebben die gezamenlijk een privéleven 
hebben. En in het privéleven mag de over
heid in principe niet binnendringen. Wan
neer seksuele geweldplegingen dus binnen 
die persoonlijke levenssfeer plaatsvinden 
zitten de twee genoemde grondrechten 
elkaar kennelijk in de weg en moet de 
overheid ingewikkeld manoeuvreren tus
sen wel en niet terughoudend optreden. 
Dit gebeurt dan ook bij verschillende voor
stellen ter bestrijding van seksueel geweld. 
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Strafrecht en hulpverlening 

Eén van de meest in het oog springende 
beleidsvoorstellen is de strafbaarstelling 
van verkrachting binnen het huwelijk, 
waarop onder andere vanuit de vrouwen
beweging jarenlang is aangedrongen. Het 
is nog niet gezegd of we lezen al dat het 
strafrecht een 'minder geschikt instrument' 
is in situaties waarbij het gaat om intieme 
relaties. Er even vanuit gaande dat het 
huwelijk een intieme relatie is of bedoeld 
te zijn, wordt de voorgenomen strafbaar
stelling hierdoor bij voorbaat al tot een 
min of meer dode wetstekst gemaakt. Een 
meer geschikt instrument wordt bovendien 
niet genoemd. Of een dergelijk geschipper 
nu bijdraagt aan de vergroting van verzets
mogelijkheden van vrouwen- de eerder
genoemde tweede doelstelling van het 
beleid- kan betwijfeld worden. De overheid 
wil de aangiftebereidheid van vrouwen 
vergroten, maar op deze manier zal zij 
eerder het tegendeel bewerkstelligen. 
Naar mijn mening is de afweging tussen 
voorstellen tot hulpverlening en opvang 
aan de ene kant en een strafrechtelijke 
benadering aan de andere kant een van de 
belangrijkste punten waarop de nota kri
tisch moet worden bekeken. In de nota 
mag dan worden geconstateerd dat het 
Nederlands strafrecht zich uitsluitend op 
de dader richt en akelig weinig rekening 
houdt met de belangen van het slachtoffer, 
de ervaringen van vrouwen met politie en 
justitie wijzen vooral op het laatste. De 
politie is niet altijd bereid aangiften van 
(seksuele) geweldsmisdrijven op te nemen 
en justitie seponeert vooral. Het aantal 
(seksuele) geweldszaken dat strafrechtelijk 
vervolgd wordt en tot een veroordeling 
leidt is minimaal in Nederland. De nadruk 
op een correcte bejegening van en hulp
verlening aan slachtoffers van seksueel 
geweld door de politie is terecht, maar 
moet niet in de plaats komen van het 'oude' 
politiewerk rond opsporing en vervolging 
van de dader(s). 
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Verschillende passages in de nota gaan 
wel in die richting. Voor sommige vormen 
van seksueel geweld zijn strafrechtelijke 
maatregelen niet geschikt, aldus de nota. 
Dat geldt volgens de regering zoals ·gezegd 
voor het binnenkort strafbare feit van ver
krachting binnen het huwelijk, maar ook 
voor bijvoorbeeld ongewenste intimiteiten 
op de werkplek. Terwijl er het afgelopen 
jaar verschillende strafzaken op dit gebied 
zijn geweest die ten gunste van de betref
fende werkneemsters werden afgesloten. 
De klachtenprocedures die worden voor
gesteld in verband met seksueel geweld 
op de werkplek, de vertrouwenspersoon in 
de bedrijven die zorg kunnen dragen voor 
opvang en hulpverlening en het eventueel 
inschakelen van ondernemingsraden, het 
zijn prima voorstellen, maar zij hoeven 
strafvervolging door de rechter niet per se 
uit te sluiten. 
Bij seksueel misbruik van kinderen binnen 
het gezin, en in de meeste gevallen gaat 
het daarbij om meisjes, wordt sterk de 
nadruk gelegd op het verbeteren van de 
bestaande en het opzetten van nieuwe 
hulpverlening. Die hulpverlening moet 
zowel op het meisje als op de overige 
gezinsleden gericht zijn, inclusief de dader. 
Het is wel begrijpelijk dat in geval van 
seksueel misbruik of vrouwenmishandeling 
binnen het gezin aan hulpverlening de 
voorkeur wordt gegeven boven strafrech
telijk ingrijpen- politie in de slaapkamer is 
ook niet alles, in principe is dat zelfs zeer 
onwenselijk. Maar toch is het de vraag of 
met het accent op hulpverlening voldoende 
erkend wordt dat het hier om geweldsde
licten gaat, strafbare feiten dus, en niet om 
'zomaar moeilijkheden' waar iedereen wel 
eens mee te kampen heeft. De hulpverle
ning kan en moet niet het werk van de 
rechter gaan overnemen, dat moet de 
rechter zelf doen. 

Bewustwording en voorlichting 

Voor hetgeen in de nota verder allemaal 
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wordt aangedragen aan ideeën en initia
tieven ter bestrijding van seksueel geweld 
is naar mijn mening grote waardering op 
z'n plaats. 
Een kleine greep. 
De overheid zal stimuleren dat er netwerken 
van vrouwelijke artsen en andere hulpver
leensters worden opgezet die patiënten 
gaan ondersteunen wanneer zij slachtoffer 
zijn geworden van seksueel geweld in de 
hulpverlening zelf. Deze netwerken kunnen 
tevens een rol spelen bij het in de nota zo 
genoemde bewustwordingsproces bij 
huisartsen met betrekking tot vrouwenmis
handeling. Die bewustwording moet leiden 
tot het vroegtijdig herkennen en onderken
nen van vrouwenmishandeling. 
Voorlichting, bewustwording en deskun
digheidsbevordering, het zijn woorden die 
herhaaldelijk vallen. Geen persoon of in
stelling die te maken heeft met vrouwen 
en meisjes die seksueel misbruikt werden 
of worden blijft 'gespaard': politie- en 
justitieambtenaren, het maatschappelijk 
werk, onderwijskrachten, bedrijfsartsen, 
tuchtcollege's, etc. etc. 
Op een vijftal terreinen wordt onderzoek 
aangekondigd dat steeds tot doel heeft 
inzicht te krijgen of te vergroten in de aard 
en omvang van de diverse vormen van 
seksueel geweld en in de mogelijkheden 

er iets tegen te doen. 
Met betrekking tot pornografie wordt in de 
nota iets beloofd dat inmiddels bij de poli
tieke besluitvorming over de nieuwe por
nowet al van tafel is geveegd. In de nota 
staat dat de overheid handelend zal optre
den wanneer er een vermoeden bestaat 
dat bij de produktie van pornografisch 
materiaal dwang of geweld is gebruikt 
tegen de vrouwen die als porno-model 
optraden. En dat doet de overheid dus 
niet want volgens de minister van Justitie 
kan nooit hard gemaakt worden of er sprake 
was van ongewild geweld. Er bestaat vol
gens hem ook gespeeld geweld, net als in 
James Bonrlfilms; hetgeen natuurlijk waar 
is, net zo waar als verhalen van vrouwen 
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die tegen hun zin terecht kwamen in de 
porno-industrie en echt verkracht werden ... 
Als laatste opmerkelijk punt uit de nota wil 
ik het voorstel noemen om (dreigend) 
seksueel geweld als vluchtmotief mee te 
laten wegen bij de beoordeling van een 
asielaanvraag van vrouwelijke vluchtelin

gen. 

Het feit dat talloze vrouwenorganisaties en 
instellingen die zich bezighouden met 
(hulpverlening na) seksueel geweld, erg 
ingenomen zijn met deze regeringsnota is 
veelzeggend. Natuurlijk zijn er ook vele 
bezwaren en grote twijfels bij de bereidheid 
van juist déze regering ook uit te voeren 
wat nu zo mooi zwart op wit staat. Zo is 
het bijzonder aardig dat de regering ak
koord is gegaan met de formulering dat de 
bestrijding van seksueel geweld niet 'lukt' 
zonder het tegelijkertijd realiseren van 
zelfstandige rechten van vrouwen op een 
eigen inkomen, betaalde arbeid, huisves
ting en dergelijke. Maar zolang het sociaal
economisch beleid van de overheid zo 
duidelijk in tegenspraak is met hetgeen zij 
in de nota over seksueel geweld zegt na te 
streven, zijn de mooie voornemens weinig 

geloofwaardig. 
Op papier heeft de overheid echter ade
quaat weten te reageren op de geweldple
gingen tegen vrouwen en meisjes. Dat is 
alvast iets. 

Annemiek Onstenk 
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In het Midden-Oosten zijn de Verenigde Staten en de Sowjet-Unie heel nadrukkelijk 
aanwezig. Niet alleen door de grootscheepse leveranties van de modernste wapens, 
maar ook door de aanwezigheid van militaire adviseurs en/ of soldaten. Meer dan in 
andere gebieden dreigt in het Midden-Oosten een confrontatie tussen de beide super
machten. 
Dat bleek nog niet zo lang geleden bij de gijzelingsaffaire in Teheran, gedurende welke 
het tot een tegen de Sowjet-Unie gericht Amerikaans atoomalarm kwam, en ook bij de 
recente oorlog in Libanon toen Amerikaanse soldaten en Sowjet-militaire adviseurs 
gevaarlijk dicht bij elkaar kwamen. De wereld werd nog eens gewezen op de Oost-West
dimensie van de conflicten in het Midden-Oosten. 
Maar weinig is bekend over de achtergronden van het optreden van de zogenaamde 
supermachten en andere grote mogendheden in het Midden-Oosten. In deze bijdrage 
zal daarom worden ingegaan op belangen en beleid van de belangrijkste mogendheden 
in het crisis- en oliegebied dat zich uitstrekt van Iran tot en met Lybië. 

HET MIDDEN-OOSTEN EN 
DE GROTE MOGENDHEDEN 

Een blik op de kaart kan het geostrategisch 
belang van het Midden-Oosten duidelijk 
maken. Het ligt op het kruispunt van drie 
continenten; hier lopen vele water-, land
en luchtroutes die Europa met Azië en 
Afrika verbinden. Het gebied grenst ook 
aan de Sowjet-Unie. Voor de Verenigde 
Staten, die uit de Tweede Wereldoorlog 
als 's werelds machtigste mogendheid te 
voorschijn zijn gekomen, vormde dit een 
belangrijk gegeven. 
De uitbreiding van landen met een soci
alistische produktiewijze na de Tweede 
Wereldoorlog was dit land en zijn NAVO
bondgenoten een doorn in het oog. De 
Verenigde Staten werkten een omsinge
lingsstrategie uit, waarbij het Midden-Oos
ten een centrale plaats innam. In Turkije 
werden op Amerikaanse bases zelfs kern
wapens opgesteld. 
De Sowjet-Unie probeerde de omsinge
lingsstrategie te doorbreken door vriend
schappelijke betrekkingen aan te knopen 
met links-nationalistische regeringen die in 
de loop van de Jaren vijftig en zestig in een 

aantal Arabische landen aan de macht 
kwamen. 
De eerste diplomatieke doorbraak bereikte 
de Sowjet-Unie met het aanknopen van 
vriendschappelijke betrekkingen met de 
Egyptische regering onder leiding van 
Nasser (1955). Tot 1973 zouden deze be
trekkingen standhouden. De Sowjet-Unie 
knoopte in het begin van de jaren zestig 
ook enige relaties aan met de links-nati
onalistische Ba'ath-regeringen die in Syrië 
en Irak aan de macht waren gekomen. Dit 
alles betekende niet dat de Sawiet-Unie 
daarmee de na de Tweede Wereldoorlog 
gevestigde Amerikaanse hegemonie had 
doorbroken. Deze werd in de loop van de 
jaren vijftig en zestig eerder versterkt. Dit 
hing vooral samen met het toenemend 
belang van de Arabische olie. 
De Arabische olie gaat vooral naar West
Europa en Japan die beiden voor hun 
energievoorziening in hoge mate afhanke
lijk zijn van olie-importen uit het Midden
Oosten. Voor de olievoorziening van de 
Verenigde Staten, zelf een groot enPrgie-
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producent, is de Arabische olie van minder 
belang. 
Maar de Verenigde Staten vervullen een 
cruciale rol in de energievoorziening van 
zijn voornaamste concurrenten. Hoewel 
met de 'oliecrisis' van 1973 een groot deel 
van de oliereserves in de Arabische wereld 
in bezit kwam van de olieproducerende 
staten in de regio, bleven de oliemultinati
onals in het gebied, en dat waren vooral 
Amerikaanse maatschappijen, de distribu
tie en raffinage van olie grotendeels in 
eigen handen houden. 's Werelds zeven 
grootste oliemaatschappijen (de Neder
lands-Britse Shell, de British Petroleum en 
vijf Amerikaanse maatschappijen) geven in 
de internationale olie-industrie nog steeds 
de toon aan. In 1981 was het aandeel van 
de staatsondernemingen van de OPEC-lan
den op de wereldoliemarkt nog slechts 
18%. Tekenend is ook dat in de niet-soci
alistische wereld momenteel nog maar 8% 
van de raffinagecapaciteit in handen van 
OPEC-landen is. 1 

Het waren niet alleen de OPEC-staten die 
profiteerden van de enorme prijsverhogin
gen van oliepr,odukten. De oliemaatschap
pijen konden hun winsten geweldig op
schroeven en daar hadden de Verenigde 
Staten direct belang bij. 1a 

Als de oliemaatschappijen tussen 1971 en 
begin 1978 alleen de prijsstijgingen van 
ruwe olie hadden doorberekend, dan zou 
de gemiddelde prijs van een vat oliepro
dukten gestegen zijn van 16 naar 25 dollar; 
in werkelijkheid liep de prijs echter op naar 

1. Merip-report, januari 1984, p. 9 
1 a. De vijf grootste Amerikaanse oliemaatschappij

en hadden in 1972 een winst van 3,8 miljard dol
lar. In 1982, een relatief slecht oliejaar, was dat 
opgelopen tot 9,1 miljard dollar. 
In 1973 werd geschat dat de winsten van de 
Amerikaanse olieindustrie in het buitenland, die 
terug naar de Verenigde Staten werden overge
maakt, meer dan 2500 miljoen dollar bedroegen. 
Dit overtrof met meer dan 500 miljoen het totaal 
van de kosten van de Amerikaanse olieimporten 
en de uitvoer van kapitaal dat nodig was om de 
voortgang en de ontwikkeling van de olieindu
strie in het buitenland te financieren. (Volgens 
Odell, P. 'Oil and World Power', 1983, p. 27.) 
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zo'n 34 dollar. De belastingen in de olie
verbruikende landen stegen met zes dollar 
en de prijs die de olieconcerns voor vervoer 
en verwerking vroegen steeg met drie 
dollar per vat. 2 

De internationale oliemaatschappijen kon
den door de hoge olie(produkt)prijzen en 
hun geweldig investeringsvermogen nieu
we energiebronnen tot ontwikkeling bren
gen en olievoorraden in politiek 'veilige' 
gebieden (o.a. Noordzee, Alaska en Cana
da) ontginnen. Hierdoor werd de afhanke
lijkheid van de westerse wereld van olie
importen uit de Arabische wereld vermin
derd. In het begin van de jaren zeventig 
voorzagen de OPEC-landen in 65% van de 
oliebehoefte van de niet-socialistische 
wereld, nu is dat tot onder de 50% gezakt. 
Gezien de grote olievoorraden elders in de 
wereld en de ontwikkeling van andere 
energiebronnen valt aan te nemen dat het 
belang van het Midden-Oosten voor de 
energievoorziening van de westerse wereld 
verder zal afnemen. Maar hoe ligt dat nu 
voor de Sowjet-Unie en haar bondgeno
ten? 
Momenteel zijn de olie-importen van de 
Sowjet-Unie uit het Midden-Oosten mini
maal (2,6% van de oliebehoefte van dat 
land in 1983) en voornamelijk bestemd 
voor de energievoorziening van de zui
delijke Sowjet-republieken. De Sowjet-Unie 
is een belangrijke energie-exporteur (voor
namelijk naar de Oost- en Westeuropese 
landen). Maar de vraag is of dat zo blijft. Al 
langere tijd verspreidt de CIA berichten als 
zou de Sowjet-Unie op korte termijn afhan
kelijk worden van energie-importen en 
daardoor gebrand zijn op de controle van 
de immense olievoorraden van het Midden
Oosten. De CIA-analyses staan echter 
tegenover die van de meeste westerse 
experts die de Sowjet-oliereserves en de 
mogelijkheden die te ontginnen veel opti
mistischer ramen. 3 

2. De Waarheid, 3 maar 1980 
3. Ost Europa, januari 1984 
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Dat wil niet zeggen dat de Sowjet-Unie 
geen problemen heeft met de oliewinning. 
De exploitatie van de nieuwe, meest in 
Siberië gelegen olievoorraden, wordt tech
nisch steeds moeilijker en kostbaarder. 
Daardoor stagneert de olieproduktie sinds 
1980 en sinds einde 1983 is deze dalende 4 

Van deze stagnerende olie-exploitatie 
hebben vooral de Oosteuropese bondge
noten te lijden en zij worden in toenemende 
mate afhankelijk van andere energiebron
nen, waaronder olie-importen uit het Mid
den-Oosten. De olie- en gasexport wil de 
Sowjet-Unie echter koste wat kost op peil 
houden omdat hiermee deviezen verdiend 
kunnen worden. Hiermee kan zij onder 
andere de technologieoverdracht van West 
naar Oost in stand houden. 

Veranderingen in de Arabische staten 

Het gevolg van het eensgezinde optreden 
van de OPEC-staten was dat enorme kapi
talen naar deze staten stroomden. Deze 
werden echter vaak niet gebruikt om de 
produktiestructuur in de veelal onderont
wikkelde economieën te moderniseren, 
produktiebedrijven op te richten en de 
bevolking te ontwikkelen. Enorme kapitalen 
werden besteed aan de aankoop van wa
pens en luxe consumptiegoederen. 
De stroom van oliedollars versterkte de 
positie van de heersende klassen in de 
Arabische wereld. Interessant in dit verband 
is een analyse van N. Ashhab van de Pa
lestijnse communistische partij. Hij be
schrijft hoe in de jaren vijftig in de meeste 
Arabische landen de kleine burgerij aan de 
macht kwam. Met de komst van de olie
dollars werd hun positie versterkt. Maar 
met de groei van het staatsapparaat ont
stond ook een omvangrijke bureaucratische 
bourgeoisie. 'Er ontstond een sociale laag 
van waaruit een hoogst ernstige bedreiging 
voor de nationale onafhankelijkheid uitgaat, 

4. NRC, 21 april 1984 
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want jaloerse eerzucht beweegt hen voort
durend in de richting van de imperialisti
sche monopolies, die onze volkeren uitbui
ten en plunderen. De oliedollars hebben in 
veel opzichten tot de versnelde vorming 
van een parasitaire bourgeoisie en tot de 
verandering van de politieke krachtsver
houding in hun voordeel bijgedragen. De 
stroom van oliedollars vervormde de soci
ale en economische ontwikkeling van de 
Arabische landen. Wanneer de oliever
diensten in wezen de enige inkomstenbron 
vormen, ontstaat een decadente consump
tiemaatschappij. Haar kenmerken zijn 
versterkte individualistische stromingen 
onder vrij brede lagen van de bevolking, 
gepaard gaand met een verzwakking van 
de nationale en patriottische gevoelens. 
Dit negatieve verschijnsel is niet alleen in 
de olielanden te vinden, maar ook in landen 
die financieel nauw met deze landen ver
bonden zijn, zoals Jordanië.'5 

In de meeste Arabische landen kwam de 
industrialisatie nauwelijks van de grond. 
De dienstensector breidde veelal uit ten 
koste van de industrie en landbouw. Vaak 
is de afhankelijkheid van landbouwimpor
ten zelfs vergroot, zoals in Egypte. Professor 
Azzani uit Egypte betoogt dat ondanks de 
verdrievoudiging van het Egyptische bruto 
nationaal produkt tussen 1970 en 1982 in 
die periode de landbouw aanzienlijk ver
armd is. 'Het graan dat we in een jaar 
produceren, eten we binnen drie maanden 
op, de rest moeten we importeren.'6 

In de meeste Arabische landen verbeterde 
de levensstandaard aanzienlijk voor een 
groot deel van de bevolking, maar de 
sociale ongelijkheid nam in nog sterkere 
mate toe. De repressie in de Arabische 
wereld verhevigde en organisaties van de 
arbeidersklasse zijn overal in de Arabische 
wereld in de illegaliteit gedrukt. Dat geldt 
ook voor landen die goede betrekkingen 

5. Ashhab, N. 'Eine schwierige, scharfe Wende', in 
Problemen des Friedens und des Sozialismus nr. 
3, 1984, p. 320. 

6. De Volkskrant, 9 juni 1984 
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met de Sowjet-Unie onderhouden zoals 
Irak en Syrië. Progressieve krachten in de 
Arabische wereld hebben het afgelopen 
decennium een grote terugslag ondervon
den. De combinatie van oliedollars en 
repressie heeft tot maatschappelijke stag
natie geleid. 

De markten 

Met de komst van geweldige hoeveelheden 
oliedollars ontstond ook een verhevigde 
strijd om de markten van het Midden-Oos
ten. Het gaat hier om zeer grote markten. 
Verdienden de olielanden van Iran tot en 
met Lybië in 1970 nog maar 4,3 miljard 
dollar aan de olie, in 1974 was dat al 64,5 
miljard dollar en in 1982 148.7 miljard dol
lar. 
In de kapitalistische wereld kon de positie 
van het Midden-Oosten hierdoor aanzienlijk 
in gewicht winnen. Het was door de ge
ografische nabijheid, vooral West-Europa 
en daarbinnen met name de Bondsrepu
bliek Duitsland, dat het gebied van produk
ten kon voorzien. 
West-Europa exporteerde in 1983 41,2 
miljard dollar naar het Midden-Oosten, de 
Verenigde Staten 12,3 miljard dollar, Japan 
15,9 miljard dollar, de landen van de Derde 
Wereld 25,2 miljard dollar en Oost-Europa 
(inclusief de Sowjet-Unie) 6,2 miljard dollar. 
De interne exporten binnen het Midden
Oosten bedroegen slechts 13.4 miljard 
dollar 7 

Astronomische bedragen werden in West
Europa en de Verenigde Staten belegd in 
de vorm van investeringen of bankdeposi
to's. Het geaccumuleerde overschot van 
de Verenigde Arabische Emiraten bedroeg 
over de periode 1973-1982 101 miljard 
dollar, voldoende om alle olieraffinaderijen 
in de wereld te kopen. Het geaccumuleerde 
overschot van Saoedie Arabië in die peri-

7. Monthly Bulletin of Statistics, U.N., juni 1983 
8. Merip-report, januari 1984, p. 11 
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ode was 487 miljard dollar, genoeg om 
tweemaal de oliegigant Exxon te kopen. 
Maar al deze miljarden werden bij westerse 
banken belegd. Die konden in die tijd mede 
daardoor grote bedragen aan de Derde 
Wereld lenen, toen tegen lage rente, nu 
met een aanzienlijk hogere rentevoet. Ook 
vloeiden veel oliedollars terug naar het 
Westen omdat de winstmarges van wes
terse ondernemingen in het Midden-Oos
ten zo hoog waren: in 1982 44 cent op elke 
geïnvesteerde gulden.9 

Alle landen in het gebied zijn in sterke 
mate in de kapitalistische wereld-economie 
geïntegreerd. Dat geldt ook voor landen 
waarmee de Sowjet-Unie vriendschappelij
ke betrekkingen onderhoudt. Slechts 15,3% 
van de Syrische import kwam uit Oost
Europa en de Sowjet-Unie en 14,1% van 
de Syrische export ging naar dat gebied 
(1979). Voor Irak waren deze cijfers 8,6% 
en 0,1% (1978), Lybië 6,8 en 3% (1979) en 
Ethiopië 8,1 en 8,9% (1979). 10 

Zeer veel wordt verdiend op de wapenver
kopen. De in Azië gelegen landen van het 
Midden-Oosten importeerden in 1982 en 
1983 56 procent van alle door Derde We
reldlanden geïmporteerde grote wapen
systemen. Dit percentage bedraagt voor 
de landen van Noord-Afrika voor die peri
ode 9 procent. Alleen Syrië, Lybië, Irak, 
Egypte en Saoedie Arabië namen in de 
periode 1979-1983 44,6% voor hun 
rekening. 11 De Sowjet-Unie is overigens de 
belangrijkste wapenleverancier van het 
Midden-Oosten geworden. 

De Amerikaanse militaire macht 

De Verenigde Staten wilden haar belangen 

9. Voor Amerikaane multinationale ondernemin
gen waren de winstmarges in 1982 voor het Mid
den-Oosten maar liefst 44,1 %, voor Europa daar
entegen 9,2%, voor Azië 9,2%, voor Azie 22,5% 
en 8,6% voor Latijns-Amerika. (Merip-report, ja
nuari 1984, p. 6, 7.) 

10. Uit Bulletin of Statistics, U.N. 
11. SIPRI-jaarboek 1984, p. 178,180,212,213 
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in dit gebied veilig stellen door een directe 
militaire aanwezigheid. De Amerikanen 
verdrongen in dit opzicht de Fransen en de 
Engelsen en namen zelfs bases van hen 
over. 
Gedurende de jaren zeventig verwierven 
de Verenigde Staten ook het gebruiksrecht 
van bases in Egypte, Soedan en Somalië. 
Zij verloren echter haar bases in Ethiopië. 
In die tijd werd ook het in de Indische 
Oceaan gelegen eiland Diego Garcia van 
de Engelsen gekocht en omgebouwd tot 
een geweldig militair bastion, van waaruit 
het gehele Midden-Oosten en ook het 
zuidelijk deel van de Sowjet-Unie bestreken 
kan worden. De bevolking van het eiland 
werd voor deze operatie gedeporteerd. 
Een onverwacht verlies voor de Verenigde 
Staten betekende de val van de sjah in 
Iran. Iran vervulde ten behoeve van de 
Verenigde Staten de functie van politie
agent in de Perzische Golf. Hoewel de 
Verenigde Staten het verlies van Iran tracht
te te compenseren door een opwaardering 
van de bondgenootschappen met Pakistan, 
Turkije, Egypte enSaoedie Arabië zijn de 
Verenigde Staten toch minder gaan ver
trouwen op de haar welwillend gezinde 
regimes in die landen. 
De Verenigde Staten wilden daarom hun 
militaire macht directer in het gebied kun
nen doen laten gelden. De val van de sjah 
en de vernederingen die de Verenigde 
Staten toen moesten incasseren brachten 
de haviken in de Verenigde Staten definitief 
in het overwicht. Het betekende het begin 
van een confrontatiepolitiek tegenover al 
de krachten die zich tegen het Amerikaanse 
imperialisme keerden, met name de soci
alistische landen. Tegen deze mondiale 
achtergrond moet ook de militarisering 
van het Midden-Oosten gezien worden, 
waar de Verenigde Staten haar 'vitale 
belangen' bedreigd zien. 
De Verenigde Staten· hebben in het gebied 
weliswaar een aantal bases, maar onvol
doende troepen om in geval van een 
grootschalig conflict direct effectief te 
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kunnen ingrijpen. Daarom werd 1 januari 
1983 het Centraal Commando opgericht, 
de opvolger van de Snelle Interventie 
Macht. Dit commando is verantwoordelijk 
voor militaire operaties en assistentie bij 
de bewaking van de veiligheid en de oplei
ding van troepen in Zuidwest-Azië, het 
Arabisch schiereiland en de Hoorn van Afri
ka. 
Het is een van de zes onderdelen waarin 
de verschillende takken van de Amerikaan
se strijdmacht zijn verenigd. Maar dit on
derdeel onderscheidt zich van de andere 
vijf 'Commandos' die de verantwoordelijk
heid hebben voor respectievelijk het Atlan
tisch gebied, de Stille Oceaan, Europa, 
Latijns-Amerika en de Verenigde Staten 
zelf. 
Het Centraal Commando mist de steun 
van overkoepelende verdragen zoals die 
van de NAVO. Dat is een van de belang
rijkste redenen waarom dit commando 
een vaste troepenmacht mist. Zij kan nu 
putten uit een lijst van 300.000 soldaten 
van de landmacht, luchtmacht, marine en 
de verschiliende andere commandos. 
Het hoofdkwartier van het Centraal Com
mando is sinds december 1983 gevestigd 
op het commandoschip Lasalle, dat in de 
Perzische Golf is gestationeerd. Het Cen
traal Commando kan over een reeks van 
bases in het Midden-Oosten beschikken. 
Marokko, Egypte, Soedan, Somalië, Oman 
en Turkije zijn belangrijke steunpunten 
voor het Centraal Commando. De Verenig
de Staten willen dat binnenkort ook Jorda
nië zo'n steunpunt wordt. 12 

Turkije is niet het enige NAVO-land dat 
voor de Verenigde Staten militaire functies 
buiten het verdragsgebied van de NAVO 
vervult. De Westeuropese NAVO-landen, 
en vooral de Bondsrepubliek, dienen als 

12. NRC, 24 mei 1984. Volgens L. L. Fabian (in 'The 
Middle East: war dangers and receding peace 
prospects'; Foreign Affairs, lente 1984) p. 637 
werken van de VS en Jordanië al jarenlang in het 
geheim aan een mobiele strijdmacht voor ge
bruik in de Perzische Golf. 
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springplank voor de Amerikaanse militaire 
macht in geval van militaire operaties in 
het Midden-Oosten. 
Ook in het Midden-Oosten wordt voor de 
Verenigde Staten de nucleaire optie steeds 
belangrijker. Dan gaat het niet alleen om 
de Amerikaanse kernwapens die in het 
Midden-Oosten staan opgesteld, maar ook 
om de Amerikaanse kernmacht in Europa. 
Voormalig president Nixon vertelde aan 
Westduitse journalisten dat suggesties als 
zouden de kruisraketten op Sicilië direct 
gericht zijn op doelen op Noord-Afrika en 
het Midden-Oosten voor '100% juist zijn'. 13 

De Verenigde Staten gaan overigens ook 
uit van een horizontale escalatie. Als zij in 
het Midden-Oosten in conflict met de Sow
jet-Unie mochten komen, dan kan ook de 
dreiging met de Pershing 2-raketten die in 
de Bondsrepubliek staan opgesteld de 
Sowjet-Unie onder druk zetten. 
Maar het nucleaire gevaar komt in het 
Midden-Oosten vanuit meer hoeken. Bin
nenkort dreigen er 'islamitische atoom
bommen' te komen. Pakistan kan volgens 
de Amerikaanse senator Cransten de ko
mende jaren verscheidene atoombommen 
produceren. 14 Ook Turkije, Lybië, Iran en 
Irak staan op de lijst van potentiële leden 
van de nucleaire club. 
Maar Israël is de enige mogendheid in het 
Midden-Oosten die hoogstwaarschijnlijk al 
over eigen kernwapens beschikt. Het heeft 
deze, volgens meerdere bronnen, in nauwe 
samenwerking met Zuid-Afrika geprodu
ceerd. Hun gemeenschappelijk ontwikkelde 
atoombom werd 22 september 1979 in de 
Atlantische Oceaan tot ontploffing 
gebracht. 15 Overigens is de proliferatie van 
kernwapens in het Midden-Oosten in de 
hand gewerkt door de politiek van de wes
terse nucleaire mogendheden, maar ook 

13. The Middle East Magazine, januari 1984, p. 16, 
17 

14. De Waarheid, 22 juni 1984 
15. Merip-report, februari 1983, p. 24, 25; Chomsky, 

N., 'The Fateful Triangle', 1983, p. 464 e.v. en 
Nieuwsbrief Palestina Komitee, 19 juli 1984. 
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door nucleaire have-nots als Nederland. 

Israël en de Verenigde Staten 

Het was met de steun van de Britse impe
rialistische mogendheid dat het zionisme 
haar ideaal, de vestiging van een joodse 
staat in Palestina, kon verwezenlijken. Dit 
betekende dat deze staat, gevestigd in een 
haar vijandige omgeving- voor de Arabi
sche wereld was deze staat een nieuw 
soort kolonialisme- alleen maar kon over
leven met de steun van een imperialistische 
mogendheid. 
Toen Israël haar staatkundige onafhanke
lijkheid verkreeg moest het wel streven 
naar een afhankelijkheidsrelatie met de 
machtigste natie ter wereld: de Verenigde 
Staten. Deze relatie zou op den duur zoda
nig worden dat Israël zonder de groot
scheepse steun van de Verenigde Staten 
niet op eigen benen kon staan. 16 

Hoewel in de loop van de jaren vijftig bij 
de VerenigdeStaten het idee opkwam dat 
Israël voor haar van strategisch belang kon 
zijn, was het pas na de juni-oorlog van 
1967 dat de Verenigde Staten dit strategisch 
belang volledig accepteerden. 
De zege van Israël over Egypte, Syrië en 
Jordanië veranderde het militaire en poli
tieke evenwicht in het gebied. Het beteken
de een nederlaag van de radicale Arabische 
nationalistische regimes die door de Sow
jet-Unie gesteund werden. Het Arabisch 
nationalisme was voor de Verenigde Staten 
de grootste bedreiging voor haar belangen 
in de regio. Het was vooral in deze context 
dat het strategisch belang van Israël voor 

16. lsrael heeft momenteel een tekort op de beta
lingsbalans van 4,5 miljard dollar en een inflatie 
van 400 procent per jaar. De economie kan 
slechts functioneren door constante Amerikaan
se financiële injecties. Deze hulp komt ongeveer 
neer op 1000 dollar per jaar voor elke burger van 
lsrael (Naam Chomsky, o.c., p. 10) 
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de Verenigde Staten zich ontwikkeld heeft. 
De militaire steun die Israël voorheen 

voornamelijk ontving van Groot-Brittannië 
en Frankrijk werd voor een belangrijk deel 
overgenomen door de Verenigde Staten. 
Er kwam een militair verbond tussen beide 
staten en Israël was het eerste land buiten 
de NAVO aan wie de Verenigde Staten 
haar Phantoms-gevechtsvliegtuigen 
leverde. 17 

Een nieuwe Amerikaanse Midden-Oosten
politiek werd geformuleerd. In deze politiek 
was besloten dat Israël de veroverde ge
bieden vast moet houden tot de Arabische 
landen bereid waren om vrede te sluiten. 
Het Palestijnse vraagstuk werd slechts 
gezien als een vluchtelingenproblèem. 
Volgens Kissinger moest in de politiek van 
de Verenigde Staten het bondgenootschap 
met Israël gezien worden als de sleutel om 
de invloed van de Sowjet-Unie in de Arabi
sche wereld te bestrijden. 18 Deze politiek 
ging gepaard met enorme wapenleveran
ties en grote economische steun aan Israël. 
In militair opzicht werd Israël de onbetwiste 
leider in het gebied. 
De laatste jaren ontving Israël 35% van alle 
economische hulp en 48% van de militaire 
hulp die de Verenigde Staten over de hele 
wereld verstrekte. 19 In de regel betaalt 
Israël slechts 50 tot 60% van de gebruikelij
ke prijs bij de aankoop van Amerikaanse 
wapens. 20 

Het wegvallen van Iran als bondgenoot, de 
moord op Sadat en de opstand in Mekka 
verminderde het vertrouwen van de Ver
enigde Staten in de stabiliteit van de Ara
bische regimes. Deze ontwikkelingen on
derstreepten nog eens het belang van 
Israël als bondgenoot van de Verenigde 
Staten in het gebied. 'Israël is een strate
gisch bezit', in de woorden van president 

17. Merip-report, mei 1982, p. 4 
18. Idem 
19. Chomsky, N. o.c., p. 10 
20. Nieuwsbrief Palestina Komitee, juli 1984, p. 16 
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Reagan. 21 Onder zijn bewind zijn de militaire 
en economische banden met Israël nog 
verder aangehaald. Er kwam Amerikaanse 
steun bij de bouw van nieuwe Israëlische 
wapens. Verder zijn er besprekingen over 
het instellen van een vrijhandelszone tus
sen beide landen. Er kwam een intensievere 
samenwerking tussen de veiligheidsdien
sten van beide landen. Een Amerikaanse 
topambtenaar verklaarde zelfs dat Israël 
opgenomen wordt in het Amerikaanse 
defensiesysteem.22 

De Amerikanen maken voorts gebruik van 
de Israëlische ervaringen bij de directe 
confrontatie met Sowjetwapens en het 
testen in oorlogssituaties van Amerikaanse 
wapens. 
In het kader van de strategische samen
werking tussen Israël en de Verenigde 
Staten zijn er recentelijk besprekingen 
geweest over de strategie tegen de Sowjet
Unie. In deze geheime militaire besprekin
gen zijn de Israëlische autoriteiten ermee 
akkoord gegaan om zich te concentreren 
op militaire anti-Sowjeteenheden, met 
name in de oostelijke Middenlandse zee. 23 

Ook buiten de grenzen van het Midden
Oosten speelt Israël een belangrijke rol in 
de politiek van de Verenigde Staten. Als 
het Amerikaanse Congres vanwege het 
schenden van mensenrechten militaire 
hulp verhindert, zoals bijvoorbeeld in het 
geval van Guatemala, is het aan Israël om 
dit gat te vullen. De Verenigde Staten 
hebben Israël tot wapenhandelaar gemaakt. 
In 1981 is er een akkoord gesloten over 
strategische samenwerking tussen de 
Verenigde Staten en Israël. Hieruit vloeide 
voort dat bankroete landen zoals Honduras, 
El Salvador en Zaïre Amerikaanse export 
kredieten kunnen gebruiken voor de aan-

21. Tijdens de verkiezingscampagne van 1980 in 
een rede voor de Amerikaanse Vereniging van 
Joodse Journalisten; geciteerd in Merip-report 
1982 (mei), p. 3 

22. NRC, 28 mei 1984 
23. Volkskrant, 21 juli 1984 
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koop van Israëlische defensiegoederen en 
diensten. 24 

Het Arabisch - Israëlisch conflict 

De Amerikaanse politiek ten aanzien van 
het Israëlisch -Arabisch conflict met in de 
kern het Palestijnse vraagstuk is, in de 
nadagen van de Oktoberoorlog in 1973, 
verder uitgewerkt door de toenmalige 
minister van buitenlandse zaken Henri 
Kissinger. Onder Amerikaanse supervisie 
zouden er afzonderlijke onderhandelingen 
komen tussen Israël en haar buurlanden: 
de zogeheten stap-voor-stap politiek, met 
andere woorden: een verdeel- en heers
politiek. 
In deze Pax Americana moesten de afzon
derlijke staten verder geïntegreerd worden 
in de kapitalistische wereldmarkt en moes
ten deze vervolgens als Amerikaanse cliënt
staten de Westerse belangen in het gebied 
veiligstellen. 
In deze politiek was er voor het Palestijnse 
onafhankelijkheidsstreven, dat in Ameri
kaanse optiek een destabiliserende en zelfs 
revolutionaire factor vormde, geen plaats 
en moest de rol van de Sowjet-Unie in de 
regio geminimaliseerd worden. In 1979 
sloten Egypte en Israël een afzonderlijk 
vredesverdrag dat voortvloeide uit de 
zogeheten Camp-David-akkoorden (1978). 
Op de dag dat Egypte en Israël de vrede 
tekenden, kondigde Israël 20 nieuwe ne
derzettingen op de Westelijke Jordaanoe
ver aan, waarmee het totaal op 97 kwam. 25 

24. Nieuwsbrief Palestina Komitee, juli 1984, p. 16 
Ya'acov Meridor, minister van ekonomische za
ken onder Begin en Shamir verklaarde in Ha'a
retz (25-8-1981): 'We zullen tegen de Amerika
nen zeggen: concureer niet met ons in Taiwan, 
concureer niet met ons in Zuid-Afrika; concureer 
niet met ons in het Caribisch gebied of op andere 
plaatsen waar je niet direct wapens kunt verko
pen ... Laat ons dat doen. Jullie zullen de ammu
nitie en het materieel door een intermediair ver
kopen. Israël zal jullie intermediair zijjn.' 

25. Said, E. 'The Question of Palestine', 1979 p. 183 
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Abba Eban, vooraanstaand lid van de 
Arbeiderspartij in Israël, citeerde de officiële 
richtlijnen van de regeringspolitiek aange
nomen door de Knesset: 'na de over
gangsperiode die neergelegd is in de Camp
David-akkoorden zal Israël, haar aanspra
ken naar voren brengen en haar soeverei
niteitsrechten laten gelden over Judea en 
Samaria (de Westoever- red.) alsook de 
Gazastrook.' 26 

Egypte, het belangrijkste Arabische land, 
raakte vrijwel geheel geïsoleerd van de 
Arabische wereld. Egypte kreeg de Sinaï 
terug en de Verenigde Staten in ruil voor 
bewezen diensten de beschikking over 
militaire bases in Egypte. Israël kon nu 
haar energie richten op de noordgrens 
met Libanon en ging over tot een verdere 
kolonisatie van de bezette gebieden. 
In september 1982, na de oorlog in Libanon, 
lanceerden de Verenigde Staten het zoge
heten Reaganplan. 
Het vredesplan van president Reagan was 
eigenlijk niets nieuws, het was reeds aan
wezig in de Camp-David-akkoorden. Ook 
het Reaganplan voorzag niet in de vestiging 
van een eigen Palestijnse staat. Wat Reagan 
voorstelde was een beperkte autonomie 
voor de Palestijnse bevolking van de West
oever en Gazastrook onder supervisie van 
Jordanië. Verder riep hij op tot een bevrie
zing van de vestigingspolitiek van neder
zettingen en distantieerde hij zich van 
Begin's annexatiepolitiek. 
Het voorstel van Reagan werd direct ver
ontwaardigd van de hand gewezen door 
premier Begin. Als antwoord kondigde hij 
een groots opgezet plan voor nieuwe ne
derzettingen aan. Het Reaganplan was 
gedoemd te mislukken omdat de regering
Reagan niet bereid was om druk uit te 
oefenen op de Israëlische regering door 
met de financiële hulp te stoppen. Integen
deel, president Reagen verhoogde de 
steun. Israël ging door met het bouwen 
van nederzettingen die de Verenigde Staten 

26. Chomsky, N., o.c., p. 62 
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ongeveer 200 miljoen dollar per jaar 
kosten 27 

Zoals gezegd was het Reaganplan een 
gevolg van de oorlog in Libanon. Volgens 
de voormalige president Jimmy Carter 
kreeg Israël van de Verenigde Staten het 
groene licht om tot de invasie van Libanon 
over te gaan. 28 

Een aanval gericht tegen de door de Sowjet
Unie gesteunde Syrische en Palestijnse 
aanwezigheid in Libanon zou in de denk
wereld van de toenmalige minister van 
buitenlandse zaken Haig de strategische 
belangen dienen van de Verenigde Staten. 
Dit was de achtergrond van de Amerikaan
se betrokkenheid in Libanon die in zekere 
mate parallel liep met de Israëlische doel
einden die het volgende beoogden: 
1. de PLO te vernietigen. Niet alleen als 

militaire macht maar belangrijker als 
politieke macht. Door vernietiging van 
de PLO hoopte Israël zo haar wil op te 
kunnen leggen aan een gedemorali
seerde en van hun leiding beroofde 
bevolking op de Westoever en in de Ga
zastrook. 

2. de linkse krachten in Libanon te vernie
tigen en het aan de macht brengen van 
Bashir Gemayel, het hoofd van de fa
langistische partij. Een dergelijke rege
ring zou bereid zijn een vredesverdrag 
met Israël te sluiten. Wanneer de Liba
nese-regering eenmaal in het zadel was 
geholpen zou Israël assisteren bij het uit 
het land zetten van de Syriërs. 

In 1983 waren zowel het Reaganplan als 
de Amerikaanse pogingen om tot een 
terugtrekking van de Syrische en Israëlische 
troepen in Libanon te komen in rook op
gegaan. 
De Verenigde Staten waren gijzelaar van 
de crises in Libanon, aan de kant gezet 

27. Volgens George Bali, voormalig Amerikaanse vi
ce-minister, verantwoordelijk voor het Midden
Oosten, in 'Journal of Palestine Studies', lente 
1984 (nr. 51), p. 14 e.v. 

28. Hirst, D., 'The Gun and the Olive Branch', 1984, p. 
408 
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door premier Begin en niet in staat om in 
Libanon enige invloed uit te oefenen. Bo
vendien had het Israëlische optreden tij
dens de oorlog in Libanon kunnen leiden 
tot een directe confrontatie tussen de beide 
grootmachten: er waren confrontaties 
tussen de in Libanon gestationeerde Syri
sche troepen en de Amerikaanse 'vredes
macht'. 
Het was vooral president Assad van Syrië 
die een schaduw wierp op de politiek van 
de Amerikaanse-regering want het was 
Syrië dat na de oorlog in het gebied als 
sterke militaire en politieke macht herrees. 
De Amerikaanse politiek heeft de afgelopen 
jaren sterk aan geloofwaardigheid ingeboet 
en ruimte gegeven aan de Sowjet-Unie om 
haar rol te vergroten. 

De EEG 

Met de 'oliecrisis' van 1973, vlak na de 
Israëlisch -Arabische oorlog, besloten de 
olieproducerende landen tot een produk
tievermindering en een embargo op de 
export van olie riaarde Verenige Staten en 
Nederland. De Arabische staten wilden 
daarmee druk uitoefenen om in de Wester
se wereld meer begrip te krijgen voor de 
Arabische zijde in het conflict met Israël. 
Op de EEG werd druk uitgeoefend om een 
Euro-Arabische dialoog te beginnen en 
daarin naast economische en culturele 
zaken ook politieke vraagstukken te be
spreken. 
De EEG moest hier enig belang bij hebben 
omdat in 1973 de Arabische Liga al tot de 
belangrijkste handelspartner van de EEG 
geworden was. Voor Arabische zijde gold 
dat in nog sterkere mate en de economische 
verstrengeling is sindsdien alleen maar 
toegenomen. 
De Verenigde Staten waren steeds tegen 
een bijzondere relatie tussen de EEG en de 
Arabische Liga omdat deze haar dominante 
positie zou kunnen aantasten. 
In 1974, bij het begin van de dialoog werden 
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de Amerikaanse bezwaren door de EEG 
weggenomen. De EEG beloofde de Ver
enigde Staten deze vooraf te consulteren 
als er beslissingen zouden worden geno
men waar Amerikaanse belangen mee 
gemoeid waren. Voorts zou de Palestijnse 
kwestie geen deel uitmaken van de 
besprekingen. 29 

Van de EEG-zijde is sindsdien geen vredes
initiatief van enig belang voor het Midden
Oosten gekomen. Minister van der Klaauw 
zei vlak voor de Europese top van 1980 in 
Venetië dat een eventueel initiatief pas na 
zeer nauw overleg met de Verenigde Staten 
zou moeten worden genomen 30 Van der 
Stoel zei in 1981 een EEG-bijdrage aan de 
oplossing van het Midden-Oosten pro
bleem nuttig te vinden, 'ik wil daar wel aan 
toevoegen dat- of men het nou leuk vindt 
of niet- een bepaalde formule die verzet 
oproept bij de Verenigde Staten al bijvoor
baat kansloos is'. 31 De EEG wil de Verenigde 
Staten blijkbaar niet voor de voeten lopen. 
Ook van afzonderlijke EEG-landen zijn ten 
aanzien van het Midden-Oosten conflict 
nauwelijks 'dissidente' geluiden meer ge
hoord. 
In het begin van de zeventiger jaren pleitten 
Frankrijk en Groot-Brittannië voor het 
bijeenroepen van een Midden-Oosten 
conferentie waarin de betrokken partijen, 
inclusief de Sowjet-Unie zouden kunnen 
participeren. Dat pleidooi horen we niet 
meer. Bovendien is de Franse en Britse 
militaire aanwezigheid verminderd ten 
gunste van de Amerikaanse aanwezigheid. 
De EEG-landen hebben hun zegen gegeven 
aan de 'stap-voor-stap' diplomatie van de 
Amerikanen waarbij de Sowjet-Unie en de 
PLO buitengesloten blijven. Zelfs militaire 
eenheden uit de EEG- landen zijn in het 
kader van de Pax Americana naar het 

29. Wal, J. van der; en Heijningen, B. van: in 'De 
Arabische Uitdaging' onder redaktie van P. Aarts 
en B. van Heijningen; 1982, p. 51 

30. Idem, p. 53 
31. Aarts, P. in 'DeArabische Uitdaging', 1982, p. 63 

('Interview met mr. Max van der Stoel') 
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Midden-Oosten gezonden; na het vredes
verdrag tussen Egypte en Israël naar de 
Sinaï (Nederland, Frankrijk, Engeland, 
Italië) en tijdens de laatste Libanese oorlog 
naar Beirut (Italië, Frankrijk, Engeland). 32 

Het ging in deze gevallen om militaire 
eenheden die allen uit NAVO-landen af
komstig waren. Het gebeurde weliswaar 
niet in NAVO-verband en ook strekt het 
werkingsgebied van de NAVO zich niet uit 
tot het Midden-Oosten. Maar dat neemt 
niet weg dat de Verenigde Staten in haar 
confrontatie-politiek tegen de Sowjet-Unie 
en het 'Rode Gevaar' in het algemeen haar 
militaire voorposten en de militaire macht 
van haar bondgenoten zoveel mogelijk 
trachten te integreren. 
De onderschikking in het Midden-Oosten 
vraagstuk van de EEG aan de Amerikaanse 
politiek moet in dit globale kader gezien 
worden en met name in het licht van de 
Westeuropese afhankelijkheid van de 
Verenigde Staten. 
Dit alles betekent niet dat het EEG stand
punt ten aanzien van het Arabisch - Isra
ëlisch conflict niet is veranderd. Er heeft 
een verschuiving plaatsgevonden in het 
standpunt van de EEG ten aanzien van de 
PLO. Dit resulteerde in het erkennen van 
het zelfbeschikkingsrecht van het Palestijn
se volk en over de bereidheid contacten te 
leggen met alle betrokken partijen. 33 

Maar deze verschuiving moet gezien wor
den in het licht van het toegenomen ge
wicht van de PLO, die in 1974 als enige 
legitieme vertegenwoordiger van het Pa
lestijnse volk lid werd van de Arabische Li
ga. 
Japan heeft op dit moment geen politieke 
rol van betekenis in het Midden-Oosten 
gespeeld. Gezien de verregaande afhanke
lijkheid van de Verenigde Staten valt een 

32. Er zijn 108 Nederlandse militairen op vrijwillige 
basis in de Sinai gelegerd in het kader van de 
multi-nationale vredesmacht. Deze strijdmacht 
bestaat grotendeels uit Amerikaanse militairen. 

33. Wal, J. van der en Heijningen, B van; o.c. p. 55 
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eigen Japans politiek initiatief in het Mid
den-Oosten niet te verwachten. 

De rol van de Sowjet-Unie 

Zoals eerder vermeld is het verklaarde 
doel van de Verenigde Staten de rol van 
de Sow]et-Unie in het Midden-Oosten 
terug te dringen. Ingrepen van de kant van 
de Verenigde Staten werden door haar 
veelal geplaatst tegen de achtergrond van 
een vermoede Russische dreiging. 
Daardoor kon het idee zich verbreiden dat 
de rol van de grootmachten in het Midden
Oosten in essentie gereduceerd kon wor
den tot de rivaliteit tussen de Verenigde 
Staten en de Sowjet-Unie om de hege
monie in het gebied, alsof het in dit verband 
om twee gelijkwaardige grootmachten zou 
gaan. 
De Sowjet-inval in Afghanistan gaf voedsel 
aan de vrees van een Russische dreiging 
in West- en Zuidelijk Azië. Zij zou uit zijn 
op ijsvrije havens in de Indische Oceaan 
en de olierijkdommen van de Perzische 
Golf. Afghanistan was zo gezien een eerste 
stap. Maar westerse onderzoekers wijzen 
erop dat de Sowjet interventie in Afghani
stan primair is ingegeven door intern-Af
ghaanse overwegingen; de Sowjet-Unie 
vreesde dat door de toenemende kracht 
van het Afghaanse verzet. Afghanistan in 
de invloedssfeer van de Verenige Staten 
zou komen 34 Een interventie droeg niet 
het risico van een militaire confrontatie 
met het westen omdat Afghanistan al min 
of meer in de ;nvloedssfeer van de Sowjet
Unie gelegen was. Dat ligt anders bij een 
eventueel militair ingrijpen in Pakistan, 
Iran, Irak of Syrië, de Sowjet-Unie zal dan 
een directe militaire confrontatie met de 
Verenigde Staten riskeren die zeer waar-

34. Zie bv. de bijdrage van Wolfgang Berner in Vo
gel, H.: 'Die Sowjetische Intervention in Afgha
nistan', 1980 en Halliday, F. 'Threat trom the 
East-Soviet Policy trom Afghanistan and Iran to 
the Horn of Africa', 1982 
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schijnlijk uit zal lopen op een nucleair 
treffen. De Sowjet-Unie zal dit risico niet 
durven nemen. Zij heeft overigens ook niet 
de machtsmiddelen om zo'n confrontatie 
succesvol te doorstaan. 
Dit nog afgezien van het doel dat de Sowjet
Unie daarmee zou kunnen bereiken. 
Het lijken op de eerste plaats veiligheids
politieke belangen te zijn die de ~owjet-po
litiek in het Midden-Oosten bepalen. De 
Sowjet-Unie voelt zich aan haar zuidelijke 
grenzen bedreigd door de Amerikaanse 
militaire aanwezigheid en wil de Ameri
kaanse invloed in het gebied terugdringen. 
Vandaar het grote belang van vriend
schappelijke betrekkingen met de Arabi
sche wereld. 
Maar dit streven van de Sowjet-Unie is de 
laatste 15 jaar niet zo succesvol geweest. 
In de tweede helft van de vijftiger jaren en 
het begin van de zestiger jaren was er een 
doorbraak voor de Sowjet-Unie in het 
Midden-Oosten. Zij knoopte vriendschap
pelijke betrekkingen aan met een aantal 
Arabische regeringen die een anti-imperi
alistische koers volgden. De Sowjet-Unie 
ging ook wapens leveren. Egypte werd 
met behulp van de Sowjet-Unie zelfs een 
der best bewapende mogendheden van de 
Derde Wereld en de Sowjet-Unie had in 
1970 zo'n 20.000 adviseurs in dat land. 
Maar de Israëlisch -Arabische oorlog van 
1967 betekende al een kentering van de 
invloed van de Sowjet-Unie. 
De Sowjet wapens bleken minder goed te 
zijn dan de westerse wapensystemen en 
de Sowjet-Unie weigerde ook de Arabische 
landen een militair overwicht op Israël te 
geven, zij weigerde haar beste offensieve 
wapens te leveren. Dat was wederom het 
geval in 1973. De Sowjet-Unie vertrouwde 
echter op de duurzaamheid van haar in
vloed in Egypte en zij investeerde veel in 
haar bondgenoot. Maar in korte tijd (1972-
1974) veranderde de vriendschappelijke 
houding van Egypte in een vijandige. 
Het verlies van haar oudste en belangrijkste 
bondgenoot in de regio betekende een 
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grote nederlaag voor de Sowjetpolitiek. 
Later zijn andere Arabische landen (Irak, 
Syrië en Lybië) belangrijke bondgenoten 
geworden, maar geen van deze landen kan 
voor wat betreft haar politieke of strate
gische betekenis vergeleken worden met 
Egypte. 
Het plotselinge verlies van bondgenoten in 
het Midden-Oosten en de Derde Wereld in 
het algemeen deed de vraag rijzen naar de 
mogelijkheden van de Sowjet-Unie om 
invloed uit te oefenen in de Derde Wereld. 
Het Amerikaanse ministerie van defensie 
schreef hierover: 
'Invloed verkreeg zij vaak doordat zij goed
koop en in overvloed wapens kon leveren 
aan landen die deze niet of moeilijk van 
westerse staten konden krijgen. Deze ver
kopen vormden de basis van de Sowjetpe
netratie in een aantal landen van de Derde 
Wereldlanden en openden voor Moskou 
de toegang tot landen of gebieden waar zij 
voorheen nauwelijks of geen invloed 
bezat.' 35 

'Maar waar is het land dat definitief in de 
invloedssfeer van de Sowjet-Unie is te
rechtgekomen omdat zij Sowjet-migs kon 
kopen?' vroeg in '81 Hadding Carter, voor
malige vice-staatssecretaris van de Ver
enigde Staten zich af. 'Egypte? Peru? Irak? 
Welk land? Enkele tientallen landen zijn 
bezaaid met militair materieel uit de Sowjet
Unie, zonder dat de Sowjet-Unie er enig 
en duurzaam voordeel uit heeft kunnen 
halen.'36 

De nauwe militaire relaties met Egypte 
konden niet verhinderen dat Sadat zich vrij 
eenvoudig van de Sowjet-Unie kon afwen
den en dat land met een vordering van 5 
miljard dollar kon laten zitten zonder dat 
het in staat was sancties uit te oefenen. 

35. 'Soviet Military Power'; US-department of de
fence, Washington, 1981, p. 87 

36. Klare, M. T.; 'Le róle de I'Union Sovietique dans 
les venles d'equipements militaires au Tiers 
Monde', in Le Monde Diplomatique, april 1984, 
p.8 
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En wat is de invloed van de Sowjet-Unie in 
Syrië of Irak? 
Daniel Vernet schreef in Le Monde: 
'De moeilijkheid was dat sinds de Sowjet
Unie kort voor de Israëlisch -Arabische 
oorlog van 1973 uit het Midden-Oosten 
was gegooid, de enige troef die zij in het 
gebied had Syrië was, maar de Sawjets 
bepalen de Syrische politiek niet, zij maken 
er voor hun eigen doeleinden gebruik 
van.'37 

De Sowjet-Unie kon niet verhinderen dat 
Syrië in Libanon de PLO trachtte te scheu
ren (overigens komen er eerst vanaf 1982 
officiële contacten tussen de PLO en de 
Sowjet-Unie). De Sowjet-Unie slaagde er 
ook niet in bases te krijgen in Irak, Syrië of 
Lybië. Al deze landen veroordeelden ook 
de Sowjet interventie in Afghanistan. 
In het algemeen kan gezegd worden dat 
de wapenverkopen de Sowjet-Unie geen 
duurzame politieke invloed hebben gege
ven, noch haar militaire aanwezigheid 
aanzienlijk hebben kunnen doen vergroten. 
Er moet ook bedacht worden dat het hier 
veelal om landen gaat die in sterke mate in 
de kapitalistische wereldeconomie geïnte
greerd zijn. 
Het beleid van de Sowjet-Unie heeft zich 
aangepast. Zij investeert minder in haar 
Arabische bondgenoten dan voor het 
verlies van Egypte het geval was. Zij wil 
veelal contante betaling van haar wapens 
en levert onder die voorwaarde ook mo
dernere wapens. Maar nog steeds is er 
veel kritiek op de kwaliteit van de geleverde 
wapensystemen. Na de gebleken inferiori
teit van Sowjet wapens in de Libanese 
oorlog (1982) is de Sowjet-Unie aan Syrië 
ook SS-21 raketten gaan leveren.38 Maar 
anders dan de westerse mogendheden 
heeft de Sowjet-Unie nooit meegewerkt 
aan de proliferatie van kernwapens. 
De recente Amerikaanse nederlagen in het 

37. Le Monde, 30-11-1983 
38. Rouleau, E., in Journalof Palestine Studies, nr. 2, 

1984, p. 26; SIPRI-jaarboek 1984, p. 185 
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Midden-Oosten- met name het debacle in 
Libanon- hebben de Sowjet-Unie de gele
genheid gegeven haar rol in het gebied 
enigszins te vergroten. De diplomatieke 
betrekkingen met Egypte, in 1981 verbroken 
onder president Sadat, zijn weer hersteld 
en de relatie met Irak, Koeweit en Jordanië 
zijn verbeterd. Jordanië en Koeweit zijn in 
bescheiden mate wapens van de Sowjet
Unie gaan kopen. 
De Sowjet-Unie vindt ook meer steun voor 
haar oude voorstel een conferentie bijeen 
te roepen waar alle betrokken partijen 
inclusief de Sowjet-Unie en de PLO zouden 
participeren. Breznjev gaf in 1981 een 
verklaring uit waarin onder andere vermeldt 
wordt: 'de onvervreemdbare rechten van 
het Arabische volk van Palestina moeten 
veiliggesteld worden door de vestiging 
van haar eigen staat. Het is wezenlijk de 
veiligheid en souvereiniteit van alle staten 
in het gebied te verzekeren, inclusief die 
van Israël. Dit zijn de basisprincipes!' De 
nationale raad van de PLO stelde zich april 
'81 in een resolutie unaniem achter het 
Breznjev voorstel voor vrede in het Midden
Oosten. Bij bovengenoemde conferentie 
zou het conflict tussen Israël en de Arabi
sche staten centraal moeten staan. 
Er is echter nog een andere brandhaard in 
het Midden-Oosten: de oorlog tussen Irak 
en Iran die nu al vier jaar voortduurt. 

De Golfoorlog 

Deze oorlog, die inmiddels honderdduizen
den mensenlevens eiste, haalde dit voorjaar 
de voorpagina's van de westerse kranten 
omdat de oorlog escaleerde en op de duur 
zou kunnen leiden tot een onderbreking 

39. Op 11 juli 1982 memoreerde lssam Sartawi van 
de Nationale Raad van de PLO de unanieme on
dersteuning door dé PLO van het Breznjev-voor
stel en verklaarde dat 'Hieruit volgt dat de PLO 
ondubbelzinnig instemde met het bestaansrecht 
van lsrael op een wederzijdse basis'. (uit Choms
ky, N. o.c., p. 78) 
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van de zo belangrijke oliestroom naar het 
Westen. 
Amerikaanse vlooteenheden, met in hun 
kielzog Britse en Franse oorlogsschepen, 
stoomden naar de Perzische Golf. De wes
terse waarschuwingen golden echter niet 
het in moeilijkheden verkerende Irak, dat 
met het bombarderen van bij Iran gelegen 
olietankers begon, maar Iran, dat als reactie 
hierop de ingang naar de Perzische Golf 
dreigde af te sluiten. 
Iran, met haar 40 miljoen inwoners, dreigde 
de overhand te krijgen en het Westen was 
bevreesd voor een uitbreiding van het 
Islamitisch fundamentalisme. Ook de mees
te leden van de Arabische Liga (waar Irak, 
maar niet Iran toebehoort) waren hiervoor 
bevreesd. Irak, met haar 14 miljoen inwo
ners en minder olie-inkomsten dan Iran, 
kreeg meer en meer financiële steun van 
met name het nabijgelegen Saoedie Arabië 
en Koeweit. 
De voortdurende golfoorleg versterkte de 
samenwerking van een groep conservatie
ve en de Verenigde Staten welgezinde 
Arabische staten in hun pogingen Irak van 
de ondergang te redden. Deze staten heb
ben echter ook geen belang bij een herrezen 
en versterkt Irak, dat zou kunnen streven 
naar een leidersrol in de Arabische wereld. 
Ook de Verenigde Staten willen dat niet 
alhoewel zij Irak diplomatiek steunen. 
Adjunct-staatssecretaris Murphy van de 
Verenigde Staten zei dat zijn land geen 
strategisch belang heeft bij een leidende 
rol van een van de oorlogvoerende partijen 
in de regio.40 

Maar het ziet er niet naar uit dat op korte 
termijn een van deze partijen als grote 
overwinnaar uit het conflict te voorschijn 
zal komen. 
Toen Iran in. het voorjaar van 1984 een 
duidelijk overwicht begon te krijgen kwam 
er vanuit het Westen al snel steun voor 
Irak. Volgens de Iraakse president Saddam 
Hussein gaven door Amerikanen bemande 

40. Le Monde, 14 juni 1984 
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AWACS-vliegtuigen gegevens door aan 
Bagdad. 41 Volgens het Amerikaanse CBS
nieuws gaven de Verenigde Staten ook 
satellietgegevens over Iraanse troepenbe· 
wegingen door aan lrak. 42 

Israël profiteerde van de Golfoorlog. Naast 
de wapenleveranties aan Iran schiep de 
Golfoorlog voor Israël de ruimte om in 
Libanon haar gang te gaan. 
Toen Irak de oorlog met Iran begon heeft 
de Sowjet-Unie, dat een vriendschapsver
drag met Irak heeft, hier afwijzend op 
gereageerd en de wapenleveranties aan 
Irak, dat 95 procent van haar oorlogsmate
rieel uit de Sowjet-Unie betrokken had, 
onderbroken. De Sowjet-Unie verklaarde 
zich neutraal in het conflict. 
Op dat moment zag de Sowjet-Unie nog 
mogelijkheden om met het net aan de 
macht gekomen bewind van Khomeiny tot 
een goede verstandhouding te komen. Dat 
is uiteindelijk niet gelukt en de relaties 
tussen beide landen zijn slechter dan lange 
tijd het geval was. Sinds eind 1982 is de 
Sowjet-Unie weer wapens aan Irak gaan 
leveren maar Irak probeert haar wapen
aankopen nu over meerdere landen te 
spreiden. Met name Frankrijk is een be
langrijke leverancier geworden, onder 
andere van de super-etendard gevechts
vliegtuigen en de gevreesde exorcet-raket· 
ten. 
De Sowjet-Unie lijkt, evenals de Verenigde 
Staten, geen belang te hebben bij een 
overwinning van Iran, wat een gevaarlijke 
toestand in de regio zou kunnen veroorza
ken. Maar de Sowjet-Unie wil ook geen 
verdere internationalisering van het con
flict. De Sowjet-Unie is beducht voor een 
directe confrontatie tussen de Verenigde 
Staten en Iran dat een lange gemeen
schappelijke grens met de Sowjet-Unie 
heeft. 
Teheran ligt vlak bij de Sowjet-Unie. 
De Verenigde Staten stelden gedurende de 
mislukte poging de Amerikaanse gijzelaars 

41. NRC, 24 mei 1984 
42. Le Monde, 16 maart 1984 
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in Teheran te bevrijden, een atoomalarm 
in.43 

Een Amerikaanse militaire actie vlakbij de 
Sowjetgrens zou kunnen escaleren tot een 
conflict met de Sowjet-Unie. Temeer omdat 
er tussen Iran en de Sowjet-Unie een ver
drag bestaat dat volgens de Sowjet-Unie 
nog steeds geldig is. Volgens dit verdrag 
kan de Sowjet-Unie troepen naar Iran 
sturen, zoals ze dat ook in 1941 deed. Dat 
kan de Sowjet-Unie doen wanneer zij vindt 
dat haar belangen bedreigd worden. 44 

Tegenover Midden-Oosten-expert Fred 
Halliday verklaarde een Sowjet-expert dat 
Iran 'de plaats is in de wereld waar Sowjet 
en Amerikaanse troepen met elkaar in 
botsing zouden kunnen komen'.44 

Afronding 

Daar en ook elders in het Midden-Oosten 
heeft de geweldige toename van de olie
stroom en de olierijkdommen de conflicten 
verscherpt, en ook het gevaar vergroot van 
een verdere internationalisering van die 
conflicten. De Verenigde Staten zagen hun 
economische greep op het Midden-Oosten 
verminderen en trachtten, zoals elders in 
de wereld, die neergang tegen te gaan met 
een vergroting van hun militaire aanwe
zigheid die ook tegen de Sowjet-Unie 
gericht is. 
Deze laatste mogendheid zag echter de 
laatste vijftien jaar ook haar invloed op het 
gebeuren in het Midden-Oosten afnemen. 
Maar ook die verminderde invloed van de 
Sowjet-Unie en de Verenigde Staten op de 
politieke ontwikkelingen in het Midden
Oosten heeft het gevaar van een directe 
confrontatie tussen die twee in dat gebied 
niet verminderd. Dat gevaar is door de 
algehele verslechtering van de Oost-West
verhouding daarentegen toegenomen. 

Hans van Zon/Tineke Vlug 

43. Thompson, E.; 'Notes on Exterminism, the Last 
Stage of Civilisation', in 'Exterminism and Cold 
War', Verso Books, 1982, p. 11 

44. Halliday, F. 'Current Soviet Policy and the MiddiB 
East', in Merir-reports, januari 1983, p. 22. 
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De strategie van Van Kemenade c.s. 

In de afgelopen tijd hebben een aantal 
nieuwe ideeën en plannen over arbeids
tijdverkorting (ATV) en herverdeling van 
arbeid en inkomen het daglicht aan
schouwd. Met name in de PvdA borrelt 
het wat dit onderwerp betreft aan activi
teiten. Nadat eerst Marcel van Dam in Vrij 
Nederland zijn plannen heeft mogen ont
vouwen, is er nu ook een plan verschenen 
dat is opgesteld in opdracht van de Tweede 
Kamerfractie. Dit laatste plan, bekend als 
het 'rapport Van Kemenade', wil ik in dit 
artikel bespreken. 
Sinds de publikatie van dit plan is er veel 
geschreven over alles wat direct te maken 

heeft met ATV: over het tempo waarin 
A TV moet worden doorgevoerd, over de 
voorstellen hoe ATV te financieren en over 
de verdeling van de banen in twee groe
pen: één groep die nu al terug zou moeten 
naar 25 uur (nieuwkomers) en één groep 
voor wie dat meer geleidelijk zou moeten 
gebeuren. Ik wil deze punten daarom hier 
verder niet opnieuw bespreken, maar mijn 
aandacht concentreren op vier punten die 
in de publiciteit minder de aandacht heb
ben getrokken, maar die minstens even 
belangrijk zijn voor de machtsverhoudin
gen waaronder ATV moet worden gereali
seerd. 

TE LINK VOOR LINKS 
'Het toekomstige beleid zal derhalve tussen 
de Scylla van de vraaguitval en de Charibdis 
van een te hoge rente dienen te laveren' 
(pag. 15). Op deze manier geven Van Ke
menade c.s. aan wat zij het keuzeprobleem 
van het Nederlandse economische beleid 
vinden. 

Het verhaal is bekend. De afgelopen jaren 
is het financieringstekort tot grote hoogte 
opgelopen. Door de enorme stijging van 
de uitgaven en door het achterblijven van 
de belastinginkomsten (de lonen bleven 
immers laag), komt de overheid steeds 
meer geld tekort. Er moet daarom steeds 
meer worden geleend. Dit zou volgens 
deze theorie er enerzijds toe leiden dat de 
rente steeds verder omhoog gedreven 
wordt en anderzijds dat bedrijven die willen 
investeren, op de kapitaalmarkt niet aan de 
bak komen. Dit probleem kan maar op één 
manier worden opgélost: door een groot
scheepse bezuinigingsoperatie. Alleen dan 
zou de rente kunnen dalen. Het is deze 
keus tussen vraaguitval en een hoge rente 

waar Van Kemenade c.s. mee in hun maag 
zitten. 
Bij dit verhaal zijn twee kanttekeningen te 
plaatsen. Allereerst over de rente. In het 
rapport wordt al opgemerkt dat Nederland 
weinig invloed heeft op de rentestand. 'De 
hoogte van de lange rente wordt in be
langrijke mate buiten ons land bepaald' 
(pag. 15). Vooral het Amerikaanse beleid is 
van grote betekenis voor de rentestand. 
Verderop in het rapport wordt het Centraal 
Planbureau te hulp geroepen om te getui
gen dat daarnaast het financieringstekort 
van invloed is op de rente. Verlaging van 
het tekort zou gunstig zijn voor de rente. 
Het Centraal Planbureau wil deze stelling 
echter slechts 'met enige behoedzaamheid' 
verdedigen. Vrij vertaald wil dit waar
schijnlijk zeggen dat deze conclusie op 
drijfzand is gebaseerd. Andere onderzoe
kers hebben laten zien dat er geen verband 
tussen de rente en het financieringstekort 
te vinden is. 1 

Ten tweede kunnen kanttekeningen worden 
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geplaatst bij de stelling dat er op termijn 
onvoldoende besparingen zijn om de in
vesteringen van het bedrijfsleven te finan
cieren. Men is het er over eens dat dit 
probleem op dit moment nog geen rol 
speelt. Ondernemers doen op dit moment 
nauwelijks investeringen. Voorzover ze die 
doen, worden ze bijna volledig betaald 
door de overheid. Het bedrag dat jaarlijks 
aan WIR-premies wordt uitgekeerd is on
geveer even hoog als de netto-investerin
gen. Maar, zo vrezen de schrijvers van het 
rapport, als straks de economie weer aan
trekt, dan ontstaan moeilijkheden. 
Zo vinden de schrijvers dat de consump
tiequote in Nederland te hoog is (de con
sumptiequote is dat deel van het nationaal 
inkomen wat wordt geconsumeerd en dus 
niet wordt gespaard). Daardoor zouden er 
te weing besparingen zijn (pag. 36). De 
schrijvers vinden dat deze quote moet 
worden verlaagd, maar constateren ver
volgens zelf dat het overheidsbeleid van 
de afgelopen jaren hierin heeft gefaald. 
Weliswaar heeft Lubbers kans gezien de 
consumptie terug te dringen door de lonen 
en uitkeringen te verlagen. Maar de con
sumptiequote steeg juist, want 'de daling 
van de consumptie werd namelijk inge
haald door de investeringsdaling' (pag. 
36). Dit omgekeerde effect wordt veroor
zaakt doordat nog steeds 'fout om' wordt 
geredeneerd. Je verlaagt de consumptie
quote niet door de consumptie te verlagen, 
maar door de investeringen te verhogen. 
Bij onvoldoende afzet zal dat nooit gebeu
ren. 
In dit verband is het opvallend dat de schrij
vers weinig aandacht besteden aan het nu 
al jaren aanhoudende forse overschot op 
de betalingsbalans. Alhoewel in het begin 
van het rapport met enige vage bezwerin
gen naar 'ontwikkelingen in het verleden' 
(pag. 15) wordt gezegd dat dit overschot 
wel zal verdwijnen, laten berekeningen 
aan het eind van het rapport juist zien da~ 
dit overschot in de toekomst tot onwaar
schijnlijke hoogte zal oplopen (pag. 69). Nu 
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kan een overschot op de betalingsbalans 
slechts ontstaan als in Nederland meer 
wordt bespaard dan geïnvesteerd, met 
andere woorden als grote bedragen op de 
bank gezet worden in plaats van uitgege
ven. Het doet daarom wat vreemd aan als 
in de huidige situatie van een tekort aan 
besparingen wordt gesproken. Het over
schot op de betalingsbalans duidt er juist 
op dat er kapitaalsgroepen zijn die met 
hun geld geen weg weten. De enorme 
kapitaalexport is daar een direct gevolg 
van. Misschien is het beter als de PvdA 
daar wat aan zou doen in plaats van zich 
zorgen te maken om een denkbeeldig 
tekort aan besparingen. 

Financiering van investeringen 

Zeven jaar na de invoering van de WIR 
krijgt de CPN alsnog gelijk: 'Met de WIR 
werd beoogd de investeringsactiviteit naar 
omvang en richting te beïnvloeden. ( ... ) 
Thans moet geconstateerd worden dat de 
mogelijkheden tot sturing destijds schro
melijk zijn overschat. ( ... ) Onze beleidscon
clusie is dat over een periode van 10 jaar 
de WIR in zijn geheel moet worden afge
schaft( ... )' (pag. 29/30). 
Nu deze financieringsbron van investerin
gen wegvalt is Van Kemenade op zoek 
naar nieuwe middelen. Eén van de instru
menten die van stal gehaald wordt is de 
bezitsvorming. Dit houdt in dat een bepaald 
deel van het kapitaal van een onderneming 
(genoemd wordt 25%) geleidelijk in handen 
van werknemers komt. Dit gebeurt niet 
door aandeelhouders te onteigenen. Werk
nemers moeten hiervoor zelf de geldmid
delen bij elkaar brengen. Concreet worden 
twee mogelijkheden om dit te bereiken 
genoemd, te weten investeringsloon en 
winstdelingsregelingen. 
Voor deze voorstellen wordt een 'demo
cratische' argumentatie gebruikt. De PvdA, 
zo gaat de redenering, bepleit medezeg
genschap van werknemers over het beleid 
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van hun eigen bedrijf. In tijden van voor
spoed was het grote probleem van die 
medezeggenschap dat het kapitaal onvol
doende macht overhield. Dit kon ertoe 
leiden dat werknemers het belang van de 
onderneming uit het oog verloren, omdat 
zij zelf makkelijk aan een nieuwe baan 
konden komen. Het kapitaal bleef met de 
failliete boedel zitten. Hoewel de schrijvers 
toegeven dat dit probleem nu niet meer zo 
relevant is omdat werknemers vaak meer 
belang hebben bij de instandhouding van 
het bedrijf dan de ondernemers, stellen ze 
toch voor om hier een structurele oplossing 
voor te zoeken. Vandaar dat uitbreiding 
van de bevoegdheden van de onderne
mingsraad wordt gekoppeld aan bezitsvor
ming. Op die manier krijgen werkers belang 
bij de instandhouding van hun bedrijf. Ze 
zijn immers zelf aandeelhouder geworden. 
Dergelijke voorstellen zijn koren op de 
molen van de ondernemers. Zij komen op 
deze wijze eenvoudig aan de noodzakelijke 
middelen om hun investeringen te finan
cieren. In onze liberale economie is er 
voortaan één groep die verplicht wordt om 
zijn geld op een bepaalde plaats te beleg
gen. 
In feite zijn de voorstellen mede bedoeld 
om loonmatiging te bewerkstelligen. Bo
vendien kan met deze voorstellen de netto
netto koppeling tussen ambtenaren en 
werkers in de bedrijven worden uitgehold. 
Mocht immers op wat langere termijn het 
opgebouwde vermogen van de werkne
mers in de bedrijven hun extra inkomen 
opleveren, dan valt dit buiten de netto-netto 
koppeling. In dat geval kan, aldus de PvdA, 
'bezien worden in hoeverre alsnog in de 
beloning van ambtenaren en trendvolgers 
enig doorwerking van dit onderdeel van 
het inkomen in de marktsector opgenomen 
moet worden' (pag. 23). 
En hoe zit het als werknemers ontslag 
nemen of als nieuwe werknemers bij het 
bedrijf komen? Als werkers vertrekken, 
krijgen ze het opgebouwde vermogen in 
zijn geheel uitgekeerd. En voor het geval 
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van indiensttreding is 'nadere gedachte
vorming gewenst( ... ) of de verplichting 
van gehele of gedeeltelijke inkoop opgeno
men kan worden' (pag. 23). 
Dat we bij de betrekking van een huurhuis 
vaak overnamekosten moeten betalen is al 
erg genoeg, maar dat dat binnenkort ook 
moet om een baan te krijgen! Je moet 
straks bijna kapitalist zijn om arb!;lider te 
kunnen worden ... 

Arbeidsmarkt 

Van Kemenade c.s. maken zich ernstig 
zorgen over de mobiliteit op de arbeids
markt. Deze is veel te klein. Mensen blijven 
veel te lang op één baan zitten en zijn 
onvoldoende bereid om voor een nieuwe 
baan naar een nieuwe woonplaats te ver
huizen. Deze geringe mobiliteit is in de 
ogen van de schrijvers een ernstige belem
mering voor de noodzakelijke herstructure
ring van de Nederlandse produktiecapaci
teit Herstructurering betekent immers dat 
oude banen verdwijnen en vooral dat 
nieuwe banen gècreëerd worden. Die 
nieuwe vacatures moeten dan wel snel en 
doeltreffend vervuld kunnen worden. 
Als oorzaken van de gedaalde mobiliteit 
noemen de schrijvers een aantal factoren: 
- het ontbreken van een omscholingsplicht 

voor degene die werkloosheidsuitkerin
gen hebben; 
CAO-afspraken die flexibiliteit van arbei
ders verminderen (vastgestelde werktij
den en functieomschrijvingen e.d.); 
ontslag- en arbeidsrecht; 
onderwaardering van techniek in het on
derwijs; 

- pensioenbreuk. 
Welke argumenten worden van stal ge
haald om het gebrek aan mobiliteit aan te 
tonen? Het rapport meldt dat 'de vrijwillige 
verandering van bedrijf in het midden van 
de jaren '70 dramatisch is gedaald ten 
opzichte van de vroege jaren '60. Het moei
zaam functioneren van de arbeidsmarkt 
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blijkt ook uit de toegenomen duur van de 
werkloosheid' (pag. 24). 
Zijn dit nu echt argumenten die aantonen 
dat de mobiliteit van werkers gedaald is 
sinds de jaren zestig7 Is het niet vanzelf
sprekend dat mensen minder vaak vrijwillig 
van baan veranderen als er geen banen 
vrij zijn7 Is het niet volstrekt te verwachten 
dat bij toename van de werkloosheid de 
gemiddelde duur van de werkloosheid toe
neemt? 
Ondanks deze gebrekkige argumentatie 
koppelen Van Kemenade c.s. toch ver
gaande voorstellen aan het door hen 
waargenomen gebrek aan mobiliteit. Aller
eerst stelt de PvdA voor het begrip 'pas
sende arbeid' in de werkloosheidsregelin
gen te verruimen. Voortaan mag je niet 
meer weigeren om je te laten omscholen 
tot functies in andere bedrijfstakken en 
andere regio's en op een ander salarisni
veau. Mensen worden verplicht de school
banken ingestuurd. 'Een dergelijke ver
plichting is bedoeld om mensen die zijn 
stuk gelopen bij het vinden van werk, 
nieuwe richtingen en perspektieven te 
bieden.' (pag. 25.) Mensen zijn blijkbaar 
niet zelf in staat om hun perspectieven te 
kiezen. Natuurlijk, een uitgebreid stelsel 
van her-, om- en bijscholing voor volwas
senen, zoals o.a. Van Kemenade c.s. voor
stellen, is in deze tijd van grote werkloos
heid bepaald geen overbodige luxe. Maar 
zou het niet meer voor de hand liggen om 
zich eerst zorgen te maken over het feit dat 
werklozen die zich vrijwillig omscholen in 
veel gevallen onmiddellijk moeilijkheden 
krijgen met de sociale dienst, in plaats van 
over verplichte omscholing te beginnen? 
Vervolgens de flexibiliteit: 'Grotere flexibi
liteit van de inzet van arbeid in het produk
tieproces betekent àf een effectiever ge
bruik van de produktiecapaciteit, àf een 
hogere arbeidsproduktiviteit, àf beide. In 
de huidige periode van herstel moeten de 
kansen voor verbetering van de arbeids
produktiviteit zoveel mogelijk worden 
aangegrepen.' (pag. 25.) 
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Terwijl binnen de vakbeweging het besef 

veld wint dat een grote sinterklaasactie, 
waarbij aan de ondernemers allerlei delen 
van de rechtspositie van werkers cadeau 
worden gedaan, de werkgelegenheid niet 
vooruit helpt, begint men in de PvdA daar 
juist op aan te dringen. Terwijl je met de 
ene hand probeert om door A TV de pro
duktie per werker te laten dalen om zo met 
meer mensen aan dezelfde produktie te 
kunnen werken, doe je met flexibilisering 
precies het omgekeerde. Ik kan me niet 
voorstellen dat dat een doelmatige politiek 
is. 
Nog los van de effecten op de werkgele
genheid is een beleid van flexibilisering 
slecht voor de positie van werknemers. 
Flexibele werktijden, veralgemening van 
functieomschrijvingen, vliegende schaft en 
dergelijke zijn ongunstig voor de arbeids
omstandigheden. De afgelopen jaren heb
ben genoeg mensen door overbelasting 
op hun werk hun weg naar de WAO ge
vonden. 
Tot slot is het goed er op te wijzen dat de 
PvdA de vergroting van de mobiliteit op 
de arbeidsmarkt vooral ziet als een middel 
loonexplosies te voorkomen. Immers, zo is 
de redenering, ondanks de hoge werkloos
heid op dit moment dreigt er op sommige 
delen van de arbeidsmarkt toch een tekort 
aan arbeidskrachten (denk b.v. aan de 
recente havenstakingen). Dit betekent dat 
er daar looneisen gesteld kunnen worden. 
Door nu te zorgen dat mensen in andere 
sectoren makkelijker gedwongen kunnen 
worden te gaan werken in de sector met 
een tekort aan arbeidskrachten kan de 
dreiging van looneisen ongedaan gemaakt 
worden. Flexibilisering is dus niet alleen 
een aanslag op de arbeidsomstandigheden 
van mensen maar ook op hun macht om 
voor loonsverbetering op te komen. 

Sociale zekerheid 

De voorstellen die Van Kemenade c.s. 



Politiek en Cultuur 

doen ten aanzien van de hervorming van 
de sociale zekerheid zijn, als men kijkt naar 
het verstrekkende karakter ervan, tot nu 
toe wel het meest onderbelichte deel van 
het rapport. De schrijvers constateren dat 
het huidige stelsel op tal van punten niet 
voldoet. Ze sommen een groot aantal 
punten van kritiek op, waarvan ik de be
langrijkste wil noemen: 
1. het stelsel. is te ingewikkeld; 
2. het bevat te veel historisch gegroeide 

ongelijkheden tussen mannen en vrou
wen en tussen werknemers en zelfstan
digen; 

3. het beperkt de onderhandelingsvrijheid 
van de sociale partners; 

4. het biedt onvoldoende voorzieningen 
voor langdurig werklozen; 

5. het remt economisch herstel en ATV. 

Bij de toelichting op punt 2 wordt opge
merkt dat de sociale zekerheid niet is afge
stemd op de veranderde relatiepatronen, 
zoals b.v. het toegenomen aantal echt
scheidingen en het ontstaan van woon
groepen. De schrijvers duiden deze ont
wikkeling aan als 'relatiemobiliteit'. Het 
antwoord op deze ontwikkeling ligt in een 
individualisering van uitkeringsrechten. 
De oplossing voor al deze kritiek wordt 
gezocht in één grote regeling, waarin prak
tisch alle bestaande regelingen onderge
bracht kunnen worden. Voor deze regelin
gen zouden drie grote groepen in aanmer
king moeten komen, te weten: 

geestelijk en lichamelijk gehandicapten, 
arbeidsongeschikten; 
groepen die (tijdelijk) vrijgesteld zijn, 
zoals studenten en bejaarden; 

- onvrijwillig werklozen. 
Om te voorkomen dat iedereen zich als 
onvrijwillig werkloze bij de sociale dienst 
komt melden, moeten werklozen verplicht 
worden om regelmatig te solliciteren en 
om, indien ze in hun sector geen reële 
kans op een baan hebben, zich om te scho
len (zie ook het vorige hoofdstukje over de 
arbeidsmarkt). 

395 

Vergeleken met de huidige bijstand is zo'n 
regeling op één belangrijk punt een voor
uitgang. De vraag of je voor een uitkering 
in aanmerking komt is onafhankelijk van 
de vraag of je partner een inkomen heeft. 
Dus geen tandenborstelpolitie meer; als 
iemand onvrijwillig werkloos is, dan heeft 
die recht op een uitkering al woont hij of 
zij samen met tien anderen die al,len drie
maal modaal verdienen. 
Deze vooruitgang wordt echter duur be
taald. Er schuilen drie grote adders onder 
het gras. De eerste is de verruiming van 
het begrip passende arbeid. Dit is in het 
vorige hoofdstukje al uitgebreid bespro
ken. 
De tweede adder is de afschaffing van de 
huidige verplichte loondervingsverzekerin
gen, de WW, de WWV en de WAO. Op dit 
moment zijn werknemers verplicht verze
kerd voor arbeidsongeschiktheid en werk
loosheid. Deze verplichte verzekering wordt 
afgeschaft. Mensen die meer willen dan 
alleen een basisuitkering moeten zich 
vrijwillig bijverzekeren bij een particuliere 
verzekeringsmaatschappij. Een dergelijke 
maatregel betekent feitelijk het einde van 
de loondervingsregelingen. Een verzeke
ring tegen werkloosheid kan alleen geor
ganiseerd worden als deelname daaraan 
verplicht is. Zonder die verplichting is het 
onvermijdelijk dat mensen in de zwakke 
sectoren een onbetaalbare premie moeten 
betalen of zich niet meer kunnen verzeke
ren, omdat de solidariteit tussen sterke en 
zwakke sectoren wordt opgegeven Probeer 
jij je als werknemer van RSV maar eens te 
verzekeren tegen werkloosheid. Er is geen 
particuliere verzekeraar die daaraan be
gint. 
De laatste en tevens grootste adder schuilt 
in de hoogte van de genoemde basisuitke
ring. De schrijvers beginnen met de op
merking dat, aangezien mensen 'als regel 
hun leven economisch samen met anderen 
inrichten, het voor de hand ligt dat iedere 
individuele gerechtigde in aanmerking 
komt voor een basisvoorziening bestaande 
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uit 50% van het wettelijk minimumloon' 
(pag. 53). Het gaat dus om een uitkering 
van de helft van ca. f 1400,-. De schrijvers 
gaan er van uit dat een werkloos stel allebei 
een uitkering van f 700,- krijgen, zodat ze 
samen weer netjes op het huidige bij
standsniveau voor gezinnen uitkomen. 
Voor samenwonenden of getrouwden 
verandert er (financieel) dus weinig, maar 
hoe zit het met alleenstaanden? Op dit 
moment hebben zij recht op een uitkering 
van f 1000,-, dus meer dan de f 700,- die 
de schrijvers als basisvoorziening in ge
dachte hadden. Ligt het niet in de lijn om 
deze mensen een toeslag te geven, zodat 
ze totaal op het huidige uitkeringsniveau 
voor alleenstaanden uitkomen? De schrij
vers spelen even met deze gedachte, 
maar verwerpen het idee vervolgens, 
omdat 'de vraag rijst of het een legitiem 
beroep is op de solidariteit van anderen 
om de extra overheadkosten van het al
leenstaan ten laste van de gemeenschap 
te brengen' (pag. 53). Alleenstaanden 
staan dus, als het aan de schrijvers ligt, 
voor de vervelende keus om of een korting 
van 30% (!)op hun uitkering te accepteren, 
of om te proberen de pijn van de korting te 
verzachten door met anderen samen te 
gaan wonen. Misschien wil de PvdA over
wegen om naast het Gewestelijk Arbeids
bureau ook een Gewestelijk Huwelijks 
Bureau op te richten. 

Conclusies 

Als je het rapport in zijn geheel bekijkt, dan 
siert het de schrijvers dat zij de werkloos
heid serieus proberen aan te pakken. De 
werkloosheid is het centrale probleem in 
de huidige economische crisis en een 
voortduring van deze toestand leidt zonder 
twijfel tot een verzwakking van de positie 
van de arbeidersbeweging. Als het gaat 
om bestrijding van de werkloosheid krijg 
je bij andere grote partijen vaak geen ge
hoor. Het lijkt er bijvoorbeeld op dat de 
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VVD de huidige situatie juist gunstig vindt; 

misschien vanwege die verzwakking van 
links die er het gevolg van is. 
Het belangrijkste middel dat Van Kemenade 
es. tegen de werkloosheid in stelling willen 
brengen is arbeidstijdverkorting. 
Vergaande ATV, zoals de schrijvers zich 
dat voorstellen, kan slechts bereikt worden 
door een brede machtsvorming tegen 
ondernemers. De schrijvers zijn zich dat 
bewust, maar proberen de confrontatie te 
vermijden door de ondernemers, in ruil 
voor de ATV, een hele reeks 'cadeautjes' in 
de schoot te werpen. 
Ondernemers zouden van Van Kemenade 
c.s. mogen rekenen op fors winsthersteL 
Op allerlei manieren proberen ze 'loonex
plosies' te vermijden. Door de invoering 
van een investeringsloon, door de verrui
ming van het begrip passende arbeid, 
door belastingfaciliteiten en door bij de 
analyse van de crisis eenzijdig de nadruk 
te leggen op de slechte invloed van te 
hoge lonen. Daarnaast wordt via versoepe
ling van het arbeidsrecht en via flexibilise
ring de intensiteit van het werk verhoogd. 
Daarnaast stellen de schrijvers een herzie
ning van de sociale zekerheid voor die op 
één punt zelfs veel verder gaat dan de 
plannen die De Graaf tot nog toe heeft 
gepresenteerd (de basisuitkering voor 
alleenstaanden). Maar ook op andere pun
ten, met name de afschaffing van de ver
plichte loondervingsregeling, kan de voor
stellen een rechtse no-nonsense inslag 
niet ontzegd worden. Het stemt hoopvol 
dat de Tweede Kamerfractie van de PvdA 
juist op dit punt een slag om de arm heeft 
gehouden. 

De doorvoering van ATV tot 25 uur per 
week is ook de inzet van de politiek van de 
CPN. Maar als dat gebeurt op de manier 
waarop Van Kemenade c.s. dat voorstellen, 
dan is het gevaar niet denkbeeldig dat we 
over tien jaar moeten constateren dat ATV 
bij 35 uur gestopt is, maar dat ondertussen 
wel de sociale zekerheid en het arbeidsrecht 
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volledig zijn uitgekleed. De voorstellen van 
Van Kemenade zijn dus een linke strategie 
voor links. 

Coen Teulings 

1. E. van Ewijk e.a., Macro-Economisch Stimule
ringsbeleid. Een analyse van grondslagen en ef
fecten van bestedingsverruiming en arbeidstijd
verkorting, Amsterdam 1982. 

Bij het schrijven van dit artikel heb ik gebruik ge
maakt van discussies met Clemens Lutz, Mirjam Nij
hof, Jan Peerdeman en Boe Thio. 
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HET PROPERSTE STOEPJE 
VAN DE STRAAT 
Je leeft in een klein land en kijkt door de 
ogen van gecensureerde media naar een 
wereld van oorlog. Je bent kritisch voorzo
ver de feiten je bereiken. Je weet dat je 
landje door toeval gespaard is gebleven, 
maar je blijft geprikkeld reageren als bui
tenlanders dat ook zeggen. 
Je weet dat nationalisme als kreet gebruikt 
wordt door mensen die hun echte belangen 
willen verzwijgen. En toch geven de benar
de tijden je een verlangen naar saamhorig
heid, ook een nationale. 
'Ik wilde immers als kanonnier, als het 
eenmaal zover was, mijn leven niet verlie
zen zonder geloof. Ik wilde niet weten, 
maar geloven. Zo was het, geloof ik.' Dit 
zijn de laatste woorden uit Max Frisch' 
'Dienstboekje'. Het bestaat uit herinnerin
gen aan Zwitserland tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. In 1973, na dertig jaar, lijkt 
deze periode uit de Zwitserse geschiedenis 
vergeten: er zijn geen helden, geen monu-

menten, maar ook geen massagraven. Ten 
onrechte vergeten, bewijst dit boekje. De 
nationale trots, het leger, het zelfvertrou
wen: het werd allemaal niet op de proef 
gesteld. Hoe graag zouden vele 'rechtge
aarde' Zwitsers ook niet de nationaal-soci
alistische sympathieën in legertop en za
kenleven doodzwijgen, de kolentreinen die 
ongehinderd tussen Duitsland en Italië 
heen en weer reden en evengoed wapens 
en manschappen konden bevatten, de 
Joden die aan de grens werden tegenge
houden en naar Duitsland werden terug
gestuurd, een zekere dood in. 
Al jaren is Frisch met zijn onverstoorbare 
milde ironie de schrik van het benepen 
burgerdom dat van Zwitserland het pro
perste stoepje van de hele straat wil maken 
zonder zich af te vragen waar hun vuilnis 
terecht komt. Je vraagt je af wat dat in 
vredesnaam voor een land moet zijn, waar 
deze sympathieke huisvader voor landver-
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rader en lid van de 'Rode Horden' uitge
maakt wordt. mede naar aanleiding van dit 
boekje. We houden het maar op een slecht 
geweten. Het zal nog wel even duren, 
voordat een spreuk als 'Het hemd is nader 
dan de wapenrok' naast de koekoeksklok 
aan de schouw hangt. 
Frisch dingt niets af op de bereidheid tot 
verzet van de gewone mensen. Als hij 
schrijft: 'Niettemin is bekend dat landver
raders vooral in de lagere en laagste rangen 
werden aangetroffen', dan is dat alleen 
een fijnzinnige manier om zijn lezers op 
het fenomeen klassejustitie te wijzen. Hij 
legt de fout bij de hogere kringen, waar de 
politiek gemaakt wordt en noemt de al te 
formele opstelling van het leger en de 
bedenkelijke handelsmentaliteit van de 
industriëlen (zo komt in het boek een ver
bitterde Engelse piloot voor, die bij Tobroek 
m.b.v. Zwitsers luchtdoelgeschut is neer
gehaald). 
Kortom, waar Frisch heen wil is het ont
breken van een politiek vijandsbeeld. Waar
om opponeerde de staat alleen tegen 
Hitler, daar waar hij de Zwitserse neutraliteit 
zou willer;1 schenden, en waarom niet uit 
politieke of morele overwegingen? Nu 
kwam men doorgaans niet verder dan de 
vaststelling: 'Adolf Hitier was geen Zwitser 
en diende hier weg te blijven.' Waarom 
plaatste Zwitserland zich buiten de werke
lijkheid, zich koesterend in een verkneuter
de vrijheidslegende? Hoe kon het zover 
komen dat 's nachts naar Ulm of Stuttgart 
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vliegende bommenwerpers met hun ge
brom ook bij Frisch zelf een gevoel van 
huiselijkheid opwekten? 
Het antwoord probeert hij te geven in 
notities over zijn legerervaringen, persbe
richten, observaties over het functioneren 
van een leger, stukken uit archieven en 
geschiedenisboeken, waarbij in schijnbaar 
willekeurige volgorde latere inzichten en 
gevoelsmatige reacties uit zijn diensttijd 
door elkaar staan. De omgangsvormen 
tussen militairen, de dagorde waarin futili
teiten een grote nadruk krijgen, de psycho
logische druk die wordt uitgeoefend om 
van mensen 'manschappen' te maken, de 
onpraktische uitrusting die er bijna alleen 
maar voor deugt om minitieus geïnspec
teerd te worden: dit alles wordt verwerkt 
in de vele aforistische vaststellingen, die 
vaak de kern raken. 
Gaandeweg brengt deze collage dan het 
inzicht dat deze kunstmatige domheid die 
men 'discipline' noemde heeft gefunctio
neerd omdat men er in de klassemaat
schappij al zo aan gewend was, maar ook 
omdat gehoorzaamheid 'de minst moeiza
me vorm van voortbestaan in die jaren 
van grote verschrikking' was. In die zin 
heeft Max Frisch een politiek boek ge
schreven dat zelfkritiek niet uit de weg 
gaat. 

Dirk de Rijk 

Max Frisch 'Dienstboekje', 22,50, Meulenhoff 
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INHOUD p EN c 1984 
Wat betekent marxrsme voor de CPN Marcus Bakker 2 3 80 
Pax Vobiscum Marcus Bakker 6 189 
Besef en kennis Marcus Bakker 6 232 
Enrge redenen voor het bestaan van de CPN Marcus Bakker 9 329 
BIJ het overlijden van Ratio Koster, rnternationalrst Marcus Bakker Pand u Nu sa 7 268 
Ambtenarenstakingen en het program Maxv.d Berg 1 21 
Het CPN-program in kort bestek- machtsvorming voor een socialistisch Nederland Harry v.d. Berg 4 120 
ATV: Een kwestie van breed maken Jan Berghuis 9 326 
Arbeidstijdverkortr ng lngrid Blekman 2 3 69 
De sociaal-democratische alternatieven voor het regenngsbeleid lngrid Blekman 7 245 
Mozambique en Angola nieuwe thuislanden van Zurd-Afrika ConnyEraam 5 159 
Het staatsburgerschap van de vrouw Marianne Braun 4 133 
Welke weg naar machtsvorming 7 /na Brouwer 8 281 
Nee blijven zeggen /na Brouwer 7 241 
De crisis en het milieu Willem de Bruin 1 3 
Hoe verder na de brede maatschappeliJke discussre Willem de Bruin 4 113 
Sociaal-economische striJd essentieel voor maatschappelijke verandenng Care/ Cuse/1 8 297 
De ambtenarenacties Marlus Ernsting 2 3 52 
Wie heeft er belang bij de dere~ulering 7 Marlus Ernsting 9 321 
Een communist in gedeputeerde staten (kladboekJel Rinus Haks 6 220 
Carmen Willy Hilverda 6 234 
Het nJk der kunst op aarde Willy Hilverda 7 279 
Samen uit, samen thuis Willy Hilverda 9 336 
De communistische partij van SpanJe Ton van Hoek 23 64 
Eigen positie CPN en progressieve machtsvorming Henk Hoekstra 7 251 
Oorzaken en achtergronden van het schuldenprobleem van de derde wereld Pim Juffermans 6 203 
Een brede vakbeweging bliJft ons streven Kees Korevaar 6 194 
CPN heeft revolutionair marxistisch program nodig Geert Lameris 1 32 
De linkse beweging en het agrarisch vraagstuk in India Knstoffel Lieten 10 364 
Amerika, Japan en de atoombom Hoe vertellen we het de Russen? Gerard Lulteken 7 257 
De pers over communisten Johan Middendorp 2 3 87 
Bezuinrgmgspolitrek in de gemeente Utrecht Bas Nugteren 8 306 
Regeringsnota tegen seksueel geweld Annemiek Onstenk 10 372 
Interview met Hassan Belghazi Dick Oudenampsen 23 101 
Reagan aan de vooravond van zijn herverkiezing 7 Kees van der PUl 23 42 
Telecommunrcatie: getallen doorglas PeterReek 9 352 
Het ontstaan en de opnchtmg van de eerste comités VIB Martha Reining 9 347 
Ambtenarenacties en het recht Theo de Roos 4 147 
Vredesstrijd in Europa Ni co Schouten 8 288 
Democratie: van binnen urt naar buiten toe René Tabak 1 25 
De strategie van Van Kemenade c.s.- Te link voor links Coen Teulings 10 391 
Onderbesteding: de economische en de politieke cultuur Boe Thw 5 153 
Blijft lmkse samenwerking een mythe 7 Rudiv.d. Velde 23 93 
Wethouder in een wereldstad (kladboekJel Roei Walraven 9 340 
Herstructureren op de universrteit Bart Westra Ru di Wielers 7 271 
Progressreve samenwerking Pa u/ Wouters 23 59 
Een broodnodig politrek initiatief- een raamwet A TV Rieme Wouters 5 178 
Over WEU, Reagan en Nicaragua Cees /Jmkers 10 361 
Het moeilijke socialisme HansvanZon 1 11 
Het grootmachtenstratego in Azië- De drerging uit het Oosten HansvanZon 5 166 
Het Midden-Oosten en de grote mogendheden Hans van Zon Tineke Vlug 10 377 

BOEKBESPREKINGEN 
Henk Waltmans over 15Jaar PPR- Een korte maar bewogen geschreden is Marcus Bakker 5 186 
Frontlrjn van de koude oorlog Marcus Bakker 9 359 
Vrouwenstudres over pornografie Willy Hilverda 23 105 
Mannen, wat is er met JUllie gebeurd7 Willy Hilverda 8 319 
Ketters Rinse Reeling Brouwer 6 227 
Het properste stoepJe van de straat DirkdeRijk 10 397 



Politiek en Cultuur 

De Russische omhelzing 
Arm maar toch een rijk leven 
Besef of betekenis 

Opwekking aan de lezers 
Dubbelnummer over tussenstand 

PARTIJDOCUMENTEN 
Overzicht van gesprekken en bezoeken van vertegenwoordigers van de CPN met 
vertegenwoordigers van buitenlandse partijen 
Vorming 'Verbond Communisten in Nederland' onaanvaardbaar 
Verklaring dagelijks bestuur CPN 
Verklaring partijbestuur CPN over het kabinetsbesluit inzake de kruisraketten 
Oprichting nieuwe partij venwerpelijk 
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JOOPMORRIIN Joop Morriën 

Jan Stam, tot nu toe ten onrechte slechts in kleine 
kring bekend, speelde een vooraanstaande rol in de 
marxistische, later communistische beweging in In
donesië en in zijn (onderwijzers-) vakorganisatie. 
Deze goed gedocumenteerde en met uniek fotomate
riaal geïllustreerde biografische schets geeft een boei
ende kijk op het leven en het denken van een man, die 

JANSIAM AIHHIN INOOIIISIIlll mmm al vanaf 1912 in 'Indiese Brieven' in het SDP-blad De 
Tribune beelden schetste van en visies gaf op het Ne

derlandse kolonialisme in die tijd. 
Zijn opvattingen hadden duidelijk hun invloed op de standpunten die SDP en 
later CPH innamen ten opzichte van het koloniale vraagstuk. 
Hij onderhield goede kontakten met o.m. Sneevliet en met Indonesische nati
onalisten en was betrokken bij de oprichting van de PKI, in welks hoofdbe
stuur hij enige tijd zitting had. 
In 1941 werd Stam wes.ens illegale werkzaamheden voor de CPN door de Duit
sers gearresteerd en htj stierf in 1943 in het concentratiekamp Neuengamme. 

160 bladzijden paperback f 21,-

Stefan Heym 

Stefan Heym beschrijft in deze intrigerende roman 
feitelijk hoe geschiedschrijving ondergeschikt kan 
worden gemaakt aan de belangen van machtheb
bers. 
Als redacteur van een commissie aan het hof van ko
ning Salomo werkt de historicus Ethan ben Hosaja 
aan de biografie vanSalomo's vader, koning Dàvid. 
Hij raakt bezeten van de vraag, wat voor mens Da
vid was, die een koning, diens dochter én zoon als 
hoer diende, die als huurling tegen zijn eigen volk 
vocht, maar die ook een menigte boeren en een troep 
weerbarstige nomaden tot een natie aaneen wist te 

smeden. Spoedig komt aan het licht, dat Ethan zich met deze onderneming in 
een wespennest heeft gestoken. Hij ziet zich omringd door machtige heren, die 
elk hun eigen belang hebben bij het verdraaien van onwelgevallige feiten: de 
waarheid mag niet aan het licht komen. Geschiedschrijving in dienst van de ac
tuele politiek. 
De boeken 1 en 2 Samuël en 1 Koningen in de Bijbel worden door Heym - als 
resultaat van Ethans werkzaamheden -op de voet gevolgd, maar de analogie 
met het heden is onmiskenbaar. 

386 bladzijden paperback f 27,50 
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Nieuw bij Pegasus 
in een gezamenlijke produktie met de Vervoersbond FNV 

Het zalwel 
doodbloeden 

@ 

Het was een hete herfst in de Rotterdamse haven. Stukgoedwerkers 
kwamen in actie tegen het dreigende ontslag van werknemers van Rot
terdam Ter min al. 
De Vervoersbond FNV nam het voortouw en er werd een nieuw actie
middel gehanteerd. Geen wekenlange staking, maar verrassingsacties 
ofwel: de 'september-guerrilla'. En met succes. Tegen de achtergrond 
van een berekend tekort aan werknemers, een toenemend aantal zwart
werkers en toekomstige reorganisaties werd geknokt voor herplaatsing 
van 150 Rotterdam Terminal-mensen. 
De havenwerkgevers speelden hoog spel: 'Het zal wel doodbloeden'. 
Zij verslikten zich echter in de eenheid en actiebereidheid van de haven
werkers en vonden ook het Gemeentelijk Havenbedrijf, het ministerie 
van Sociale Zaken en de publieke opinie tegenover zich. 
Vijf journalisten schreven ieder een hoofdstuk: Frank van de Berg (De 
Waarheid), Runa Heilinga (GPD), Henk Hirs (Radio Rijnmond), Bas 
Linders (VARA) en Theo Nijenhuis (de Volkskrant). Medesamenstel
lers waren Frans Dijkman en Paul Rosenmöller van de Vervoersbond 
FNV. 

Met veel foto's. f 23,50 
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